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НАУКОВА РОБОТА ФАКУЛЬТЕТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У 2019 РОЦІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ  

 

Дмитро Герцюк, 

декан факультету педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук, 

доцент   

 

Організація  наукової роботи на факультеті педагогічної освіти у 

2019 році була означена як пріоритетний напрямок його діяльності.  
До суттєвих наукових здобутків віднесемо передусім розширення 

участі факультету у розробці держбюджетної тематики. У звітному році 

науковцями кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

розроблялися дві наукові теми. 

У результаті виконання НДР «Розробка технологій психолого-

педагогічного супроводу дітей із спектром аутистичних порушень у 

спеціальній та інклюзивній школі» під науковим керівництвом проф. 

Островської К. О. і групи викладачів – доц. Лободи В. В., доц. 

Андрейко Б. В., доц. Сайко Х. Я., доц. Качмарик Х. В., ас. Дробіт Л. Р., 

ас. Породько М. І. обґрунтовано та експериментально встановлено 
основні аспекти формування соціальних компетентностей у дітей зі 

спектром аутистичних порушень; проведено оцінку ефективності 

психологічного супроводу дітей з аутизмом в умовах дошкільної та 

шкільної освіти; розроблено програми соціальних тренінгів та 

підвищення кваліфікації фахівців, які передбачається включити у 

шкільну освіту для підвищення соціальної компоненти змісту освіти 

дітей з РСА. 

У результаті виконання НДР «Розроблення технологій 
психотерапії, реабілітації та професійної орієнтації учасників операції 

Обєднаних сил та вимушено переміщених осіб» під науковим 

керівництвом проф. Островської К. О. і групи викладачів – доц. 

Сулятицького І. В., доц. Сікорської Л. Б., доц. Андрейко Б. В., проф. 

Островського І. П., доц. Ковного Ю. Є., доц. Сайко Х. Я., доц. 

Музичко Л. Т. розроблено та апробовано методи і технологічна карта 

психолого-медико-педагогічної діагностики симптомів 

посттравматичного стресового розладу постраждалих воїнів ООС і 

внутрішньо переміщених осіб з зони ООС.   

У межах робочого часу викладачів на факультеті педагогічної 

освіти виконувалося 5 тем.   
1.“Науково-педагогічні та організаційно-дидактичні засади 

професійного розвитку майбутніх фахівців у системі вищої освіти 

України: історичні ретроспективи, зарубіжний досвід, інноваційні 
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підходи та технології” (наук. керівник – доктор педагогічних наук, 

професор Квас О. В.).   

Узагальнені результати виконання теми:  

досліджено чинники забезпечення якості вищої освіти в Україні в 

умовах євроінтеграції (визначення її  стандартів, наявність необхідних 

ресурсів, оптимальна організація навчального процесу, що відповідає 

сучасним викликам і тенденціям розвитку суспільства та ін.);   
визначено складові професійної компетентності управлінців 

освітньої сфери, з’ясовано трансформаційні тенденції в системі 
професійної компетентності менеджерів освіти; визначено змістові та 

процесуальні характеристики порадництва як форми психолого-

педагогічного консультування й допомоги; конкретизовано зміст 

«студентоцентризму» як принципу організації освітнього простору в 

закладі освіти;    

 досліджено окремі психологічні аспекти музейно-педагогічної 

діяльності; узагальнено досвід сучасних культурних практик в музеї та їх 

значення для розвитку різних напрямів вищої та позашкільної освіти в 

Україні;   

узагальнено результати педагогічного експерименту щодо 

формування культури професійного мислення студентів в умовах 
класичного університету.  

За результатами виконання теми  опубліковано 1 монографію,  

1 посібник, 52 статті, 46 тез доповідей на конференціях. 

2. «Педагогічна наука та освіта у класичному університеті: 

акмеологічний підхід» (наук. керівник – доктор педагогічних наук, доцент 

Мачинська Н. І.).   

Узагальнені результати виконання теми: 

 досліджено акмепедагогічні проблеми наступності професійної 

підготовки вчителів початкової школи, актуалізовано комплексний 

розгляд особливостей підготовки вихователя закладу дошкільної освіти 

та вчителя початкової школи у контексті однієї освітньої програми 
(досвід Румунії та Республіки Польща); окремі питання у контексті 

теоретико-практичних підходів до професійної підготовки вихователів 

закладів дошкільної освіти в умовах класичного університету з 

урахуванням інформаційно-комунікативних, гносеологічних, 

пропедевтичних та психологічних компонентів формування особистості в 

умовах нової суспільної формації;  

проаналізовано окремі ознаки сучасного гуманітарно-

орієнтованого освітнього середовища; провідні напрями впровадження 

наукового доробку зарубіжних та вітчизняних дослідників проблем 

оновлення системи професійної підготовки фахівців дошкільної та 
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початкової освіти на засадах акмеологічного підходу, розвиток 

тенденцій, вимог і підходів до формування особистості вчителя в умовах 

євроінтеграції, його здатності адекватно реагувати на виклики в умовах 

сучасної науково-педагогічної комунікації;  

 розроблено зміст, методичні рекомендації до навчально-

методичного комплексу дисципліни «Технології організації освітнього 

процесу у закладах дошкільної освіти»; курс лекцій та методичні 

рекомендації до проведення семінарських занять з навчальної дисципліни 

«Педагогічна антропологія»; апробовано навчально-методичний 
комплекс до навчальної дисципліни «Технології організації освітнього 

процесу у закладах дошкільної освіти». 

За результатами виконання теми  опубліковано 5 посібників, 

17 статей, 21 тези доповідей на конференціях.  

3. «Теоретико-методологічні засади підготовки фахівців дошкільної та 

початкової освіти в контексті соціальної мобільності» (наук. керівник – 

доктор педагогічних наук, доцент Мачинська Н. І.). 

Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

досліджено особливості формування нової динамічної освітньої 

парадигми в контексті активних соціальних глобалізаційних  процесів і 

зміни комунікативних пріоритетів сучасного інформаційного суспільства 
із верифікацією можливості втілення в практичний вимір 

функціонування в українському освітньому просторі сучасних проектів 

стандартів вищої освіти підготовки фахівців спеціальностей «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта» освітнього рівня «Бакалавр»;  

проаналізовано окремі аспекти сучасних підходів до професійної 

підготовки вчителів початкової школи в умовах упровадження Концепції 

Нової української школи; деякі питання розвитку і функціонування 

педагогічної комунікації в умовах розгортання нового інформаційно-

освітнього простору; теоретико-практичні концепти професійної 

підготовки вихователів та збереження наступності ЗДО – початкова 

школа.    
За результатами виконання теми  опубліковано 1 монографію, 

3 посібники, 8 статей, 24 тези доповідей на конференціях.   

4. «Психолого-педагогічні засади корекційного навчання і реабілітації 

осіб з порушеннями розвитку та інтеграційні аспекти підготовки 

фахівців до роботи в системі спеціальної освіти та в умовах інклюзії» 

(наук. керівник – доктор психологічних наук, проф. Островська К. О.). 

Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

обґрунтувано науково-теоретичні засади дидактичних принципів 

та інноваційних підходів щодо професійної підготовки фахівців у системі 

спеціальної та інклюзивної освіти України; проведено серію навчальних 
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семінарів для підготовки корекційних педагогів Львівщини, 

Кропивницького, Рівного, Кривого Рогу.  

розроблено програми корекційного навчання і реабілітації осіб з 

порушеннями розвитку (для осіб з порушеннями мовлення, для осіб з 

порушеннями слуху). 

За результатами виконання теми  опубліковано 1 підручник, 

3 навчальні посібники, 36 статей, 52 тез доповідей на конференціях.  

5. «Зміст та технології професійної підготовки фахівців соціальної 

сфери» (наук. керівник к.п.н., доц. Кальченко Л. В.;  
Узагальнені результати виконання теми за звітний рік: 

розкрито проблему міжвідомчої взаємодії державних соціальних 

установ у процесі попередження явища соціального сирітства у 

територіальній громаді міста,  визначено основні принципи цієї взаємодії 

та міжвідомчі бар’єри, що ускладнюють даний процес; запропоновано 

шляхи подолання міжвідомчих бар’єрів на засадах соціального 

партнерства та залучення недержавних організацій до співпраці із 

місцевими органами влади у процесі превенції соціального сирітства.  

обґрунтовано важливість між секторного партнерства державних 

та неурядових соціальних інституцій у справі попередження явища 

соціального сирітства на етапі подолання сімейного неблагополуччя в 
умовах територіальної громади міста; модель ГАШ (громадсько активної 

школи) щодо соціально-педагогічної превенції негативних соціальних 

явищ у територіальній громаді міста. 

узагальнено результати наукового дослідження щодо 

формування медіаосвіченості студентської молоді та видано монографію. 

За результатами виконання теми  опубліковано 1 монографію, 

13 статей, 16 тез доповідей на конференціях.  

У 2019 році Ухвалою Вченої ради Університету на базі кафедри 

загальної педагогіки та педагогіки вищої школи була створена науково-

навчальна лабораторія музейної педагогіки.  

Упродовж звітного періоду на базі Лабораторії здійснено розробку 
та апробацію інтегрованих музейно-педагогічних занять для студентів ІV 

курсу факультету педагогічної освіти (спеціальність «Дошкільне 

виховання») – у межах курсу «Педагогічна творчість» та студентів І 

курсу Педагогічного коледжу (спеціальність «Музеєзнавство, 

пам’яткознавство») – у межах курсу «Музейна педагогіка»)   на базі 

Національного музею у Львові ім.А. Шептицького, відділ “Українське 

мистецтво ХХ ст.” (“Мистецтво у просторі часу”), Музею зброї 

“Арсенал” Львівського історичного музею (“Дитяча зброя: соціально-

педагогічний контекст”), тимчасової історичної виставки “Фототекстура 

модернізму” Центру міської історії Центрально-Східної Європи 
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(“Архітектура як спосіб життя”), Археологічного музею НАНУ (“Житла 

людей у первісні часи”); узагальнено досвід різних музейно-педагогічних 

практик, зокрема, виявлено освітні можливості скансенів з метою 

організації нових напрямків комунікації з відвідувачами та проектування 

музейно-педагогічної взаємодії в умовах інклюзивного середовища.  

На факультеті педагогічної освіти у звітному році продовжувалася 

підготовка аспірантів та здобувачів за спеціальностями 015 «Професійна 

освіта» і 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Відбувся 

захист 8 кандидатських дисертацій: 

 Бойко Г. О. «Формування соціальної мобільності вихователів 

дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки» 

(наук. кер.  проф. Мачинська Н.І.); 

 Ростикус Н. П. «Система ситуаційних вправ як засіб формування 

діалогічного мовлення молодших школярів» (наук. кер. проф. 

Вашуленко М. С.);  

 Сірант Н. П. «Естетичне виховання дитини в сім’ї засобами 

української народної педагогіки (друга половина ХХ століття)» (наук.кер. 

проф. Пантюк Т. І.);  

 Туриця О. О. «Формування професійної компетентності майбутніх 

технологів харчових виробництв на засадах інтегрованого підходу в 
коледжах» (наук. кер. доц. Ковальчук Л. О.); 

 Долінська Н. В. «Педагогічна складова у системі підготовки 

викладачів в університетах США» (наук. кер. доц. Герцюк Д. Д.); 

 Клонцак О. І. «Розвиток академічно-громадського навчання 

студентів у системі університетської освіти США (друга половина ХХ ст. 

– початок ХХІ ст.» (наук. кер. доц. Равчина Т. В.);  

 Смолікевич Н. Р. «Організаційно-педагогічне забезпечення  

адаптації іноземних студентів в університетах США» (наук. кер. проф. 

Кошманова Т. С.); 

 Турчин І. В. «Освітня діяльність та педагогічні  погляди Пауло 

Фрейре» (наук. кер. доц. Заячківська Н. М.).   
Кафедрами факультету організовано і проведено низку наукових 

заходів – семінарів, «круглих столів» з питань реформування початкової 

освіти, проблем підготовки майбутніх вчителів до впровадження 

концепції Нової української школи, інноваційних підходів до підвищення 

кваліфікації фахівців з інклюзивної освіти, соціальної роботи та 

модернізації вищої освіти. 

Важливими подіями наукового життя факультету стало 

проведення всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій:  



 8 

всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна 

освіта та занятість осіб з особливими потребами: інноваційні підходи» 

(кафедра спеціальної освіти та соціальної роботи, 21-22 листопада 

2018 р., м. Львів, 50 учасників). За підсумками конференції відбулося 

відкриття наукової експериментальної роботи «Науково-методичні 

засади формування професійної компетентності осіб з особливими 

освітніми потребами» на базі закладів: Львівське вище професійне 

училище комп’ютерних технологій та будівництва, Державний 

навчальний заклад «Ставропігійське вище професійне училище 
м. Львова», ЛНУ імені Івана Франка;   

міжнародна науково-практична конференція «Психолого-

педагогічний супровід осіб з особливими освітніми потребами в 

інклюзивній та спеціальній освіті» (кафедра спеціальної освіти та 

соціальної роботи, 11-12 квітня 2019 р., м. Львів, 100 учасників, з них 

10 закордонних учасників  (Німеччина, Польща);   

V Всеукраїнський  педагогічний конгрес «Якість освіти в Україні – 

основа і результат докорінних змін в освітній системі» (факультет 

педагогічної освіти  освіти як співорганізатор, 1-2 жовтня 2019 р., 

м. Львів);   

  міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні 
аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: 

світовий та вітчизняний вимір» (кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи, 24-25 жовтня 2019 р., 150 учасників, з них 

15 закордонних учасників (Фінляндія, Польща, Білорусія).  
У звітному році викладачі кафедр факультету здійснювали 

опонування дисертаційних досліджень: проф. Мачинська Н. І. – 2, проф. 

Квас О. В. – 1, проф. Островська К. О. – 1, доц. Герцюк Д. Д. – 1, доц. 

Проц М. О. – 1; підготовлено 16 рецензій на дисертації, монографії, 

навчальні посібники, 18 відгуків на автореферати дисертацій. 

Обов’язки членів редакційних колегій українських та зарубіжних 

наукових журналів виконували професори Островська К. О., 
Мачинська Н. І., Квас О. В., доценти Герцюк Д. Д., Лобода В. В., 

Мищишин І. Я., Ковальчук Л. О., Равчина Т. В., Цюра С. Б., 

Заячківська Н. М.     

У 2019 р. членами галузевих експертних рад Національного 

агентства забезпечення якості вищої освіти обрані проф. Островська К.О. 

(спеціальність 016 Спеціальна освіта) і доц. Корнят В. С. (спеціальність 

231 Соціальна робота), експертами – проф. Квас О. В., доц. 

Біляковська О. О. (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки). До 

роботи профільних науково-методичних комісій МОН України 
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залучалися проф. Островська К. О., доц. Кальченко Л. В., доц. 

Корнят В. С., доц. Ферт О. Г.  

У 2019 р. викладачами факультету було надруковано статей: у 

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Web 

of Science, Scopus і Web of Science – 7 (проф. Островська К. О.; проф. 

Мачинська Н. І.; проф. Квас О. В.; доц. Лобода В. В.; доц. Крива М. В., 

доц. Лещак Т. В.; доц. Цюра С. Б., доц. Калагурка Х. І., доц. 

Мищишин І. Я.; доц. Петровська І. В.); у виданнях, які включені до інших 

міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus) – 57; в інших 
закордонних виданнях – 10; у фахових виданнях України – 42; в інших 

виданнях України – 18; тез доповідей на міжнародних конференціях – 73, 

вітчизняних конференціях – 83.  

Підготовлено 3 монографії, 1 підручник, 5 навчальних і навчально-

методичних посібників, 5 випусків збірників наукових праць, 1 вісник. 

У різних напрямах здійснювалася міжнародна співпраця 

факультету педагогічної освіти: 

 участь у завершальному етапі виконання колективного ґранту в 

рамках Проекту Еразмус+ «Вдосконалення практично-орієнтованої 

підготовки викладачів професійної освіти і навчання», ініційованого 

Університетом Констанци (Німеччина) – підготовка звітної документації, 
участь у моніторинговій зустрічі за результатами проекту – доц. 

Герцюк Д. Д., доц. Горук Н. М., доц. Равчина Т. В.;  

 участь у написанні та виконанні колективного гранту, отриманого 

Українською асоціацією дослідників освіти «Європейська якість освітніх 

досліджень для розширення можливостей освітян в Україні», в рамках 

якого задіяна до конкурсного відбору, організації та проведення тренінгів 

І-ї та ІІ-ї Зимової школи УАДО для молодих дослідників освіти 

«Європейські індикатори якості освітніх досліджень» (Умань, 28.01-

2.02.2019 р.) доц. Горук Н. М.; 

 співпраця з Університетом прикладних наук м. Гайдельберг 

(Німеччина) у рамках програми академічних обмінів Еразмус + 
(стажування викладачів Університету Н. Султаніан і Ф.Фоббе, як 

гостьових професорів на кафедрах факультету; семестрове навчання 

студентів факультету в Університеті м. Гайдельберг (О. Скібчик, 

С. Сидорець);   

 участь у виконанні індивідуального наукового гранту 

«Мультикультурний дискурс педагогічної діяльності музеїв в Україні, 

Чехії та Словаччині» на базі Прешовського університету (Словаччина), 

університету ім. Я. А. Коменського в Братиславі (Словаччина), 
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університету ім. Т. Масарика в Брно ( Чехія) (жовтень 2018 – січень 2019) 

– доц. Караманов О. В.;  

  наукові стажування викладачів факультету у закордонних освітніх та 

наукових установах – доц. Айзенбарт М. М., доц. Лозинська С. В. – у 

Державній вищій професійній школі імені Вітелона (м. Лєгніца, Польща, 

15.10.18 – 02.11.2018); доц. Крохмальна Г. І., доц. Субашкевич І. Р. – в 

Інституті соціології Жешівського університету (Польща, 12-18.11.2018); доц. 

Ферт О. Г. – в Університеті Масарика, (м. Брно, Чеська республіка, 11-
17.11.2018); асист. Призванська Р. А. – у Бельгії (Антверпен, Сінт-Ніклаас, 

Гент, 13-20.12.2018); доц. Бойко Г. О., асист. Ростикус Н. П. – на 

педагогічному факультеті Жешівського університету (м. Жешів, Польща, 13-

19.05.2019); доц. Біляковська О. О., доц. Горук Н. М. – в Інституті педагогіки 

Вроцлавського університету (м. Вроцлав, Польща, 04.06.–11.06.2019); асист. 

Саламон О. Л. – в Люблінському Католицькому Університеті (м. Люблін, 

Польща, 31.07 – 09.08.2019); проф. Островська К. О., асист. Дробіт Л. Т., 

асист. Саламон О. Л. – в Інституті Інтегративної терапії (КІМ) (м. 

Вольфсбург, Німечинна, 02 – 08.09.2019); асист. Породько М. І., асист. 

Призванська Р. А. – м.Афіни, Греція (02 – 8.10.2019); проф. Мачинська Н. І. – 

в Університеті Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія, 9.10. – 9.12.2019);  

 участь у проведенні спільних  наукових  захолів: доц. Лещак Т. В. 
– у реалізації проекту «Взаємопізнання через мистецтво» (7.09.-

4.10.2019) за участю класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка і 

Комплексу шкіл електроніки та інформатики імені Комісії Народної 

Освіти (м. Ґіжицько, Польща, 7.09. – 4.10.2019); доц. Бойко Г. О. к.п.н., 

асист. Ростикус Н. П. – у літній школі самоврядування в межах 

реалізації освітнього національного проекту за підтримки Фонду 

Фрідріха Науманна за свободу в Україні, Центру Громадських ініціатив 

(ЦИГРІН), 14 серпня 2019 року, м. Замость, Польща, 14 серпня 2019 р.; 

доц. Бойко Г. О. к.п.н., асист. Ростикус Н. П. – у проекті «Педагогіка 

початкової школи: фінський досвід», 23-26 вересня 2019 р., м. Київ.  

 На факультеті розвивалися різні форми залучення студентів до 
наукової роботи. На базі кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи проведено два тури міжфакультетської студентської 

наукової конференції «Актуальні проблеми освіти в Україні» (27 грудня 

2018 р., 29 березня 2019 р.).        

 28 березня 2019 р. на кафедрі початкової та дошкільної освіти  

була проведена ІV студентська науково-практична конференція 

«Сучасні тенденції та актуальні проблеми педагогічної освіти» і 

підготовлено збірник тез доповідей. Побачив світ другий випуск 

Збірника студентських наукових досліджень «Освітній альманах» (за 

заг. ред. Н. І. Мачинської). 
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Студенти факультету взяли також участь у наукових заходах, які 

відбулися в інших навчальних закладах: студентська науково-практична 

конференція «Нова українська школа: стратегія розвитку особистості», 

Мукачівський державний університет, 21 травня 2019 р. – 8 ст.; ІІІ 

міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування 

конкурентноспрможності фахівців в умовах євроінтеграції» (24–25 

жовтня 2019 р.), Мукачівський державний університет – 8 ст.; науково-

практичний семінар курсантів і студентів «Професійна комунікація: 

мова, культура, право» (ЛьвДУВС) – 1 ст.; міжнародна науково-
практична конференція «Сучасні перспективи розвитку науки», 10-11 

вересня 2019 р., м. Київ – 1 ст.; міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Сучасні технології соціально-педагогічного супроводу 

особистості в освітньому просторі» (Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 18–19 квітня 

2019 р) – 3 ст.   

У першому турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт взяли участь 161 ст., зокрема, за спеціальностями 

«Освітні, педагогічні науки» – 44, «Початкова освіта» – 30, «Дошкільна 

освіта» – 27, «Соціальна робота» – 18, «Спеціальна освіта» – 22, 

«Актуальні проблеми інклюзивної освіти» – 20. 
 У другому Всеукраїнському турі конкурсу від факультету взяли 

участь студенти С. Рикун (спеціальність «Освітні, педагогічні науки»); 

Ю. Дмитрі, В. Кільчицька, Я. Кравець (спеціальність «Спеціальна 

освіта»; М. Гакало (спеціалізація «Актуальні питання інклюзивної 

освіти»).     

 Наукова робота студ. Софії Рикун, магістра спеціальності 

«Педагогічна освіта», була удостоєна диплому ІІ ступеня (наук. керівник 

доц. Яремчук Н. Я.).  

 У першому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Педагогіка» та зі спеціальностей «Початкова 

освіта», «Дошкільна освіта», «Спеціальна освіта», «Соціальна робота» 
взяли участь 96 студентів. У ІІ етапі Олімпіади факультет педагогічної 

освіти представляли студенти Х. Налепа, К. Веретельник, Л. Возняк, 

І. Дем’янчук, О. Германович, О. Суходольська. Приємно відзначити, що 

студентка ІІІ курсу, спеціальності «Початкова освіта», Христина Налепа 

стала призеркою ІІ етапу Олімпіади.  

Підсумовуючи, можна стверджувати, що у 2019 році науково-

педагогічні працівники факультету педагогічної освіти досягнули 

помітних результатів у науковій роботі, мають місце позитивні тенденції 

до зростання наукового потенціалу структурного підрозділу.  
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СЕКЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

 

НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ЛАНОК 

ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ  

 

Наталія Мачинська, 

завідувач кафедри початкової та дошкільної освіти,  

доктор педагогічних наук, доцент 

 

Проблема підготовки дітей до шкільного навчання залишається 

актуальною для батьків і фахівців дошкільної освіти, для учителів різних 

освітніх інституцій та представників органів управління освітою, і кожен 

по-своєму намагається її вирішити. 

Уся система нашої освіти, прочинаючи з першої ланки – 
дошкільного виховання, гартує дітей до виконавської діяльності через 

репродуктивні методи навчання, розвиваючи саме виконавські здібності. 

У даний час потрібні такі заклади освіти, які працюють на інших 

педагогічних і психологічних принципах, а саме – на основі розвитку 

творчих здібностей дітей. У пошуковій творчій діяльності відбувається 

розвиток пізнавальних інтересів, включаються механізми саморозвитку 

особистості. У наш час набуває цінності особисте формування дитини. 

Саме в контексті наступності варто акцентувати увагу на розвитку 

та формуванні основ креативності у дітей в умовах закладу дошкільної 

освіти, щоби майбутній учень початкової школи в адаптаційний період 

міг максимально проявити свої задатки у виконанні різнотипних завдань 

та розв’язанні ігрових ситуацій.  
Розвиток творчої особистості потребує відповідних умов, від яких 

залежить ефективність та продуктивність виявів особистості як суб’єкта 

діяльності. Цьому найбільшою мірою сприяє ефективно організований 

освітній процес, де створені всі умови та максимальні можливості для 

виявлення і розкриття творчих здібностей, обдаровань на всіх етапах – 

від дошкільника до молодого школяра і в подальшому житті. 

Наступність як педагогічна категорія в навчанні – це послідовність і 

системність у розміщенні навчального матеріалу, зв’язок і узгодженість 

ступенів і етапів навчально-виховного процесу. … Досягнення наступності в 

шкільній практиці забезпечується методично і психологічно обгрунтованою 

побудовою програм, підручників, дотриманням послідовності руху від 
простого до складнішого в навчанні та організації самостійної роботи учнів і 

взагалі всією системою методичних засобів [1, c. 309]. 
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Для того, щоб Україна завдяки освітнім технологіям увійшла до 

сузір’я розвинених країн світу – економічно стабільних, культурно 

неповторних, з відповідним матеріальним і духовним благополуччям 

своїх громадян, – вихователь, учитель, педагог має відповідати 

стандартам і оцінкам, заснованих на загальних уявленнях про відмінне 

викладання та ефективну педагогічну практику. В умовах українських 

реалій уявлення про те, яким має бути відмінне викладання, визначатиме 

Вчитель – висококласний предметник, вільний у виборі кращих 

технологій навчання та здатний до інтеграції розгалуженого сучасного 
знання [2, c. 108].  

Наступність дошкільної та початкової ланок освіти 

взаємозумовлена та залежить від реформування різних освітніх 

інституцій, насамперед тих, які забезпечують професійно-педагогічну 

підготовку фахівців для закладів дошкільної та початкової освіти, а 

також налагоджену тісну співпрацю педагогічних працівників, батьків та 

громадських організацій, що зацікавлені в гармонійному та всебічному 

розвитку дітей на початкових етапах їх життєдіяльності.   

 

_________________ 

 
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний 
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2. Maczyńska N. Дошкільна освіта в Україні: підготовка фахівців в 

умовах класичного університету / Наталія Мачинська // Kształcenie 

zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań; pod red. M. 

Krawczyk-Blicharskiej, J. Miko-Giedyk i S. Kowalskiego. – Kielce, 2015. – 

S. 107–115. 

 

 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ШКІЛЬНИЦТВА УКРАЇНИ ТА 

ПОЛЬЩІ 

 

Ігор Василенко, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Україна – європейська держава. Прагнення до євроінтеграції 

спонукає освітянські кола України до вивчення досвіду розвитку освіти 

європейських держав. Такою державою є найближча сусідка – Польща, 
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яка розпочала перетворення в усіх галузях суспільного життя, у тому 

числі освітній, і має на сьогодні значний  досвід реформування освіти. 

Проте Польща як член Європейського Союзу порівняно з 

Україною має переваги в системних освітніх перетвореннях. Сучасна 

освітня політика Польщі та України значною мірою залежить від 

загальних зовнішніх чинників (євроінтеграції, глобалізації, 

трансформації), а реформування шкільництва спрямовується на 

реалізацію стратегічної мети обома державами – інтеграції з 

Європейським освітнім простором [1].  
Досвід реформування польської шкільної освіти засвідчує, що з 

1918 року по 1989 рік у країні домінувала адаптаційна парадигма освіти, 

що полягала у підготовці й пристосуванні підростаючого покоління до 

існуючих суспільно-політичних та економічних умов певного 

державного устрою. Натомість у 1990-х роках сформувалася критично-

креативна або трансформаційна освітня парадигма, характерними 

ознаками якої є скерованість системи освіти на пріоритети особистості, 

широку демократизацію і децентралізацію. Виникли нові ідеологія, цілі 

та модель системи освіти [2; 3; 4]. Суттєвим перетворенням підлягали 

цілі освіти. Зокрема, традиційний ланцюжок ієрархії цілей – знання – 

вміння – навички були замінені іншим порядком. Найважливішими на 
сьогодні є умови розвитку особистості та розвиток універсальних 

цінностей, далі виділено вміння, і вже в кінці – передання й засвоєння 

знань. Отже, найважливішим є розвиток і світ цінностей людини , а не 

навчальний зміст. Виховання й навчання набули особистісно 

орієнтованого характеру.  

У Польщі функціонують громадські органи контролю за 

діяльністю авторів-реформаторів (міністерством освіти) та реалізаторів-

реформаторів (кураторіїв, гмін і окремих шкіл). Зокрема, на рівні 

міністерства національної освіти Польщі створена Загальнопольська 

освітня рада (виборний орган, у який входять науковці-експерти, 

представники воєводських освітніх рад, профспілок та освітньої 
громадськості), що має юридичне забезпечення. На рівні воєводства при 

кураторії освіти (відповідник обласного відділу освіти в Україні) створені 

воєводські освітні ради (із представників профспілок, учителів, батьків, 

учнів) для визначення освітніх потреб воєводства, шляхів їх 

забезпечення, розподілу бюджетних засобів, вирішення питань розвитку 

шкільної мережі. У школах діють шкільні ради (з учителів, батьків і 

учнів), завданнями яких є затвердження статуту школи, річного 

фінансового плану і плану роботи школи, інноваційних проектів. Також 

заслуговує на увагу польський досвід щодо запровадження в міністерстві 
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освіти департаменту зі справ реформи шкільної освіти (основним 

завданням якого є її підготовка й запровадження).  

Досвід реформ у Польщі свідчить, що їх успіх або невдача 

значною мірою залежить від педагогічних кадрів, їх професійних 

компетентностей, мотивації, активного включення до реформаторських 

починань.  

Проте зауважимо, що впроваджена в Україні триступенева 

структура системи шкільної освіти 4+5+2 (за умови існування шкільних 

ступенів разом чи окремо) є більш доречною і виправданою, ніж 
польська 6+3+3 з їх категоричною вимогою функціонування кожного 

ступеня школи окремо.  

Домінантною стратегією польських освітніх змін стає звітність 

освітнього закладу на основі досягнутих стандартів. На думку політиків 

зі сфери освіти, установлення стислих і прозорих засад виміру 

результатів навчання (на основі розроблених тестів перевірки знань і 

вмінь) активізує як учнів, так і вчителів до більш результативної роботи. 

Важливою стратегією здійснення реформ є поетапне й довготривале 

впровадження освітніх змін, що пов’язано з постійним пошуком кращих 

програмних, методичних, організаційних та інших рішень. У Польщі 

відбувається перехід до так званого інноваційного типу реформування 
шкільництва, який включає механізми свого постійного оновлення, 

нововведення є провідним чинником розвитку освіти.  

Розглянемо розвиток шкільництва в Україні. У вересні 2017 року 

Верховна Рада ухвалила новий Закон “Про освіту”, якому Міністерство 

освіти та науки пророкувало грандіозний успіх у реформуванні всієї 

освітньої системи в Україні. До цього часу сфера регулювалася законом 

26-річної давнини.  Закон передбачав докорінне реформування середньої 

освіти, яке закріпили у концепції “Нова українська школа”. 

Педагогічна інтернатура, контракти для директорів та вчителів на 

пенсії, учнівське самоврядування, можливості для створення справжньої 

старшої профільної школи, можливість для учнів обирати свою освітню 
траєкторію, фінансова автономія шкіл, більше можливостей для 

професійного зростання та збільшення зарплат вчителів – все це та інші 

новації передбачає новий Закон “Про повну загальну середню освіту”, що 

був прийнятий Верховною Радою України  16 січня 2019 року.  

Закон гарантує зарахування дітей до початкової школи без жодних 

конкурсів, при цьому заклад має бути територіально доступним для дітей 

незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження. Учні з 

особливими освітніми потребами можуть навчатися в звичайних школах 

за власною освітньою траєкторією. Учень також має право навчатися 

поглиблено поза школою чи навчатись вдома.  
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Закон вперше на законодавчому рівні встановлює право учнів на 

справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне 

та доброчесне оцінювання результатів навчання, незалежно від виду та 

форми здобуття ними освіти.  

Закон запроваджує право учнів обирати предмети та надає більше 

повноважень для учнівського самоврядування: право керівнику 

учнівського самоврядування на невідкладний прийом директора та на 

участь у засіданнях педагогічної ради. 

Закон дозволяє вчителям розробляти власні системи оцінювання 
учнів та за власним вибором за кошт держави підвищувати кваліфікацію. 

Для молодих вчителів запроваджується педагогічна інтернатура. У 

перший рік роботи вчитель отримає наставника, який буде зобов’язаний 

надавати консультації молодому фахівцю та допомагати йому стати 

успішним вчителем.  

Новоухвалений закон передбачає більше можливостей для шкіл у 

використанні власних коштів: формування структури закладу та 

штатного розпису, встановлення доплат, надбавок, виплати матеріальної 

допомоги, премій працівникам, оплату поточних ремонтних робіт, оплату 

підвищення кваліфікації вчителів тощо [5]. 

Для покращення освіти в Україні найбільш доцільним можна 
вважати неперервне удосконалення освітньої системи, тобто 

впровадження еволюційних, “дозованих” змін (й відмовитися від 

“навздогінної” стратегії). Оскільки вітчизняна освітня політика 

спрямована на модернізацію освіти , то концепція модернізації повинна 

мати цілісний характер, охоплювати навчальні програми, організацію, 

методи й засоби навчальновиховного процесу, пов’язані зі шкільною 

структурою, а також варіативний та перспективний проекти освітніх 

змін. Орієнтація на такий шлях оновлення та розвитку системи освіти є 

одним із найважливіших завдань України, що сприятиме її наближенню 

до Європейського освітнього простору. 

 
___________________ 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Ольга Галюка, 

аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти  

 

Все більш актуальною стає цілеспрямована підготовка 

майбутнього вчителя початкової школи до професійної діяльності в 

умовах сучасного, стрімкого, мінливого світу шляхом формування 

соціальної мобільності як особливої особистісної якості педагога.  

Теоретичний аналіз наукової літератури показав, що вивченню 

педагогічних аспектів професійної підготовки майбутніх фахівців, 
орієнтованої на формування соціальної мобільності, присвячено низку 

досліджень, зокрема проблемі виокремлення компонентів соціальної та 

професійної мобільності фахівців педагогічного напряму. Проте, досі не 

сформовано та не визначено структуру соціальної мобільності майбутніх 

вчителів початкової школи. 

Науковцям, зокрема Безпалько О., Бойко Г., Горбачовій І., 

Капліній С., Козловій О., Олійник К., Прімі Р., вдалось структурувати й 

виділити основні компоненти формування професійної та соціальної 

мобільності майбутніх працівників соціальної та педагогічної сфери.  

Олійник К. виділяє мотиваційно-особистісний (усвідомлення 

необхідності володіння професійною мобільністю як інтегративною 
якістю фахівця, провідний мотив до опанування майбутньою професією), 

інформаційно-комунікаційний (сформованість теоретичних і практичних 

фахових базових знань та спеціальних знань із проблеми професійної 

мобільності) та діяльнісний (сукупність основних умінь, що 

характеризують професійну мобільність: організаторські, комунікативні, 

дидактичні, проектувальні) компоненти професійної мобільності 

майбутнього соціального педагога [4, c. 274–275]. 

Наукові розвідки Безпалько О. вказують на суттєву залежність 

компонентів професійної мобільності від базових компетентностей 

фахової підготовки. Авторка виокремлює особистісну (гнучкість розуму, 
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комунікабельність, емоційна стабільність), інструментальну (соціальна 

активність, професійна ініціативність, готовність до ризику, прагнення до 

саморозвитку) та діяльнісну (приймати рішення в нестандартних 

ситуаціях, самостійно вирішувати професійні проблеми, адекватно 

оцінювати свої професійні здобутки) складову формування професійної 

мобільності соціального педагога [1, c. 76]. 

Дослідниця Бойко Г. виділяє такі структурні компоненти соціальної 

мобільності вихователів закладів дошкільної освіти: мотиваційний, 

когнітивний, комунікативний, соціально-професійний. Кожний з них, на 
думку Бойко Г., характеризується відповідним критерієм (репродуктивно-

мотиваційний, пізнавальний, комунікативно-рольовий, професійно-

діяльнісний), показниками, які забезпечують виявлення рівнів їхньої 

сформованості (високий, достатній, початковий) [2, c. 4]. 

Козлова О. вважає, що ефективними компонентами процесу 

формування професійної мобільності педагога є: установка на 

професійно-педагогічне вдосконалення (мотиваційно-ціннісний 

компонент); інтелектуальна та творча активність (креативний 

компонент); вміння проектувати власну професійно-педагогічну 

діяльність та передбачити її наслідки (діяльнісний компонент); здатність 

до осмислення власних професійних і особистісних можливостей 
(рефлексивний компонент) [3, с. 69]. 

Залежно від аспектів сфери функціонування і акцентів на окремі 

особливості особистісного розвитку, процес формування соціальної 

мобільності вчителя початкової школи, на нашу думку, може бути 

зосереджений навколо такої структури: 

- мотиваційно-цільовий компонент (формування рефлексивних 

умінь педагогічної спрямованості, інтересу до професії вчителя початкової 

школи, орієнтація на задоволення головних цілей педагогічній діяльності); 

- адаптаційний компонент (гнучкість та глибина швидкого й 

органічного пристосування до нових потреб та умов професійної 

діяльності в мінливому освітньому середовищі); 
- соціально-ситуаційний (здатність адекватно, об’єктивно реагувати 

на зміни оточуючого середовища, швидко приймати рішення, що 

відповідають вимогам нової дійсності, залежно від умов займати певний 

соціальний статус, соціально-професійну роль в колективі чи суспільстві); 

- рефлексивно-діяльнісний компонент (аналіз результатів 

педагогічної діяльності та роботи над собою, наявність компетенцій, 

необхідних для швидкого реагування вчителів початкової школи на зміни в 

освітній галузі, самовдосконалення й отримання позитивних результатів).  
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Таким чином, на основі теоретичного аналізу психолого-

педагогічної літератури нами виокремлено структурні компоненти 

соціальної мобільності майбутніх учителів початкової школи. 

 

_______________ 
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  

ПОНЯТТЯ ПРО СУБ’ЄКТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРІВ 

 

Олена Галян, 

доктор педагогічних наук,  

професор кафедри початкової та дошкільної освіти 

 
Система вітчизняної вищої педагогічної освіти в умовах 

сьогодення перебуває в ситуації модернізації. Провідним чинником 

переорієнтації як процесових, так і змістових аспектів підготовки 

майбутніх педагогів до реалізації освітніх завдань є зміна їхніх поглядів 

на навчальні компетентності та шляхи їх набуття сучасними школярами. 

Виникає потреба формування «нової генерації педагогічних 

працівників», які усвідомлюють власну професійну позицію та 

актуальність смислового, миследіяльного підходу до організації співдії 

всіх суб’єктів освітнього процесу. Така орієнтація освітнього процесу 

відповідає уявленням про феномен «суб’єктність» як засадничу 



 20 

педагогічну категорію, що найоптимальніше окреслює предмет 

професійної діяльності сучасного педагога, та відповідає 

загальновизнаному ціннісно-цілісному ставленню до школярів, 

особистісній зорієнтованості їхнього навчання, виховання та розвитку. 

Ідея педагогіки суб’єктності набуває все більшого наукового 

визнання, позаяк пов’язана з дослідженням тієї реальності існування, яка 

отримала в сучасних умовах статус важливого особистісного утворення, 

здатності особистості, що забезпечує її продуктивну самореалізацію, 

творчу ініціативу, пошукову активність, свободу вибору. Вочевидь, 
питання сутності «суб’єктності» як педагогічного феномену, її маркерів 

(атрибутів), умов та засобів розвитку варто включити в програму 

підготовки майбутніх педагогів. Адже саме від них залежить вдумливе 

осмислення та творче втілення засад оновленого змісту освітнього 

процесу й системи взаємодії педагога з учнями (концепція «Нової 

української школи», особистісно-зорієнтований підхід, гуманна та 

гуманістична педагогіка, гуманітарна парадигма в освіті тощо), через які 

простежується значний інтерес до реалізації не декларованої, а істинної 

ідеї суб’єктності особистості школяра.  

Першоосновою формування професійної педагогічної позиції, що 

відповідає викликам сучасного світу, в якому відбувається 
життєздійснення особистості, є становлення в майбутніх педагогів нового 

типу знання, інноваційного погляду на освітню ситуацію, а згодом і 

новий тип інновацій, спрямованих на створення людиновимірного 

освітнього середовища.  

Виокремлюємо три аспекти розгляду концепту «суб’єктність»: 

методологічний, історико-педагогічний та дидактико-технологічний. 

Йдеться про методологічний аналіз сутнісних характеристик феномену 

«суб’єктності» з урахуванням потреби її реалізації школярами 

(методологічна концепція). Такий підхід потрібний для осмислення 

майбутніми педагогами сутності поняття «суб’єктність», його відмінності від 

раніше засвоєних ними знань про «особистість», «суб’єкт», формування 
педагогічно-орієнтованого бачення школяра у виявах його суб’єктності та 

відповідного ставлення до нього, а також ознайомлення з обґрунтуванням 

принципу суб’єктності особистості школяра в освітньому процесі. У 

результаті маємо розвиток професійного мислення як мислесхеми, у якій 

становлення суб’єктності – важливий орієнтир сучасної освіти та школи. 

Актуальним також є аналіз тих технологічних аспектів реалізації ідеї 

суб’єктності, які вже були втілені в шкільне життя, та отримали / не 

отримали підтримки в діяльності педагогів-практиків (історико-педагогічний 

аспект). Минулий досвід у його теперішній інтерпретації забезпечить 

утворення транспективності знань, що спрямоване на формування цілісного 
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бачення майбутніми педагогами еволюції педагогічних ідей. Поєднання 

методологічного обґрунтування ідеї суб’єктності та її ретроспективи 

уможливлює узагальнення уявлень про суб’єктність як соціокультурний 

феномен. На окрему увагу заслуговують питання актуалізації ресурсів 

майбутніх педагогів в оволодінні дидактико-технологічними 

компетентностями з розвитку суб’єктності школяра. Йдеться про 

використання набутого знання для конструювання продуктивного освітнього 

процесу, в якому заохочується прояв як суб’єктності школярів, так і власної 

суб’єктності педагогів. Із цією метою в навчальний процес запроваджуються 
практико-орієнтовані завдання, робота з міні-підручником – робочим 

зошитом, у якому система завдань є засобом формування предметної 

компетентності та норм педагогічної співдії на засадах принципу 

суб’єктності особистості школяра в освітньому процесі, уваги до 

становлення власної професійної суб’єктності. Обов’язковим елементом стає 

апробація засвоєних знань та умінь під час проходження здобувачами вищої 

освіти  педагогічної практики. Це сприяє прояву творчого ставлення до 

професійної діяльності, підвищує рівень професійної компетентності та 

формує психолого-педагогічну культуру майбутніх педагогів в аспекті 

розв’язання актуальних педагогічних завдань та вирішення педагогічних 

проблем суб’єктнісно-орієнтованого освітнього процесу. 
Результатом моделювання освітньо-технологічного аспекту набуття 

майбутніми педагогами предметної компетентності у сфері психопедагогіки 

суб’єктності стало визначення розвивального контексту навчальної 

інформації. Його пропонуємо презентувати майбутнім педагогам відповідно 

до періодів структурно-циклічного підходу: від знання до дії, від прийняття 

до творчого втілення. Насамперед, це когнітивний рівень (теоретична 

матриця), соціально-зорієнтована площина, ціннісний контекст та 

креативний вимір. Акумульоване відображає актуальність формування у них 

оновленого погляду на освітню ситуацію, професіоналізації їх мислення, 

настановлень щодо особистісного зростання усіх суб’єктів освітнього 

процесу, орієнтованість на співдію педагога й учнів у засвоєнні та творенні 
соціокультурного досвіду.  

У сучасних умовах пріоритет індирективного, особистісно-

орієнтованого підходу не викликає сумнівів. Однак не тільки його 

прийняття становить основу модернізації шкільного життя. Значущим є 

створення в закладі вищої освіти середовища для набуття майбутніми 

педагогами досвіду виявлення власної суб’єктності в її інтелектуальному 

аспекті, навчально-професійній діяльності з подальшою трансляцією на 

педагогічну співдію. Таким чином, визнаємо розвиток суб’єктності 

учасників освітнього процесу, її вияв – показником змін в умовах 

сучасних освітніх завдань. 
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ОБРАЗИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ У ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  

 

Роксолана Жаркова, 

кандидат філологічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

У часи змін й інновацій в освітньому просторі особливо 

актуальною стає робота з обдарованими дітьми. Серед важливих питань 

сьогодення є, зокрема, проблема готовності вчителя до спілкування з 
обдарованими дітьми, до психолого-педагогічного супроводу таких 

дітей. Чимало дослідників займаються цією темою у контексті власних 

пошуків та спостережень (О. Антонова, М. Біржева, М. Володарська, 

Н. Завгородня, Ю. Клименюк, О. Кульчицька, Л. Морозова, Г. Тарасова 

та ін.). Виявлення та діагностика обдарованості – першочергове завдання 

для вихователя, вчителя початкової та середньої шкіл, викладача закладу 

вищої освіти, працівника позашкільних освітніх центрів. Обдаровані 

натури трапляються на різних етапах навчального процесу, по-різному 

розкривають свій творчий потенціал, але завжди є щось таке, що їх 

об’єднує, вирізняє з-поміж ровесників. Як зауважує Ю. Клименюк, 

«творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї 
винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують 

його. У них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості 

обдарованих дітей вимагають особливого підходу до них, і не випадково 

за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я входять до «групи 

ризику». Вони потребують особливого виховання, спеціальних, 

індивідуальних навчальних програм, спеціально підготовлених вчителів, 

шкіл» [2, c. 46].  

За твердженням  авторів посібника «Робота з обдарованими 

дітьми» (2010), «проблема виявлення, розвитку і навчання обдарованих 

дітей» [1, с. 7] набуває нині ще більшої важливості, оскільки батьки і 

вчителі не можуть (чи не вміють?!) «розгледіти» дитячу обдарованість 
через брак часу, сил, можливостей, інформаційної обізнаності тощо. 

Також учителі не готові до «виявлення обдарованих дітей у своєму класі; 

це часто пов'язано зі слабкою психологічною підготовкою, відсутністю 

систематичних знань про обдарованих дітей, недостатнім розвитком 

дослідницьких навичок, відсутністю методик навчання обдарованих 

дітей; учитель часто не має нагоди організувати індивідуальне навчання 

обдарованої дитини» [1, с. 9]. 

Педагогові необхідно «бачити» обдаровану дитину, виокремивши 

її непересічний хист до якихось з видів діяльності чи мистецтва. Йдеться 

передусім про відчуття того, як скомпоновано внутрішній світ 
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обдарованої особистості, що для неї важливо, що допомагає розкриттю її 

творчих обдарувань, що в силах пробудити її щирий інтерес до навчання 

і пізнання, що її радує, а що засмучує, що її надихає серед щодення, чим 

живиться її неспокійна уява, що продукує її фантазія, що консервує 

пам’ять, що, зрештою, вона виявляє для навколишніх. Таке цілісне 

вивчення людського «я» дозволить нам наблизитися до джерела 

обдарованості, збагнути його витоки, умови постання (батьки, родичі, 

наставники, середовище, саморозвиток тощо), мотивувати й заохочувати 

обдаровану дитину до улюбленого заняття, яке згодом може 
перетворитися у справу всього життя.  

У творах художньої літератури є багато яскравих й неординарних 

образів маленьких всезнайок і геніїв, у яких ми можемо впізнати 

обдарованих дітей. Шестирічний хлопчик, що мріяв стати художником, 

але так і не став ним через упереджену критику дорослих, розповідає 

свою історію з нотками суму за тим майбутнім, якого у нього не буде 

(«Маленький принц» А. де Сент-Екзюпері). Юний музикант, який 

настільки любить скрипку і ноти, що здатен переконати батька-скептика 

у тому, що його місія в цьому житті – не садити зерна у полі, а дарувати 

чудові мелодії людям («Скрипка» О. Донченка). Обдарована дівчинка-

філологиня, що прагне пізнавати цей розмаїтий світ з допомогою книг 
(«Матильда» Р. Дала), дівчинка-актриса, чию світлу мрію руйнує 

людська байдужість («Талант» С. Васильченка), дівчинка – майбутня 

музикантка, яку не підтримали дорослі, не допомогли їй реалізувати своє 

бажання бути піаністкою («Фантазія-експромт» О. Кобилянської), 

обдарований хлопчина, що прагне знайти своє призначення на цій землі, 

знайти сенс власного життя («Андрій Лаговський» А. Кримського), 

творчий хлопець-філософ, що відчуває глибокий сенс у прочитаних 

книгах («Борис Граб» І. Франка). Часто оточення не розуміє потреб 

обдарованих, не чує їхнього голосу серед німоти тотального збайдужіння 

й осуду. Важко бути інакшим і прагнути неба, але як же необхідно попри 

все бути собою і досягати вершин – міркує звичайнісінька чайка 
Джонатан, кидаючи виклик і своєму оточенню, і собі самому («Чайка 

Джонатан Лівінгстон» Р. Баха). Добре, коли є люди, які підтримають у 

хвилини розпачу, не дозволять зневіритися у своєму талантові, тоді як 

решта вважає тебе бездарою («35 кіло надії» А. Гавальда), хоч іноді 

найрідніша людина – мама не сприймає серйозно твої захоплення, 

вважаючи їх пустими витівками, які ти колись переростеш, а значить 

забудеш («Коханець» М. Дюрас). І як же втішно, коли в житті дитини 

з’являються добрі вчителі, здатні переконати не здаватися, а рухатися 

далі («Коли відпочивають янголи» М. Аромштам). Іноді обдарована 

дитина змушена боротися не лише за свій талант, а й за своє життя, 
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долаючи не-дитячі труднощі, що випали на її долю («Крадійка книжок» 

М. Зузака), змушена вижити всупереч усьому і завдяки собі («Акварелі» 

Л. Осталовської). Можна згадувати й інші приклади, та все ж спільним 

мотивом усіх перелічених тут творів є те, що обдарованість не лише 

вирізняє, о-інакшує дитину серед інших, а й виступає доленосним 

маркером винятковості, прирікає людину на безупинну боротьбу за 

можливість свого самовираження, стає засобом виживання в умовах 

суворої реальності, адже, за словами К. Робінсона, «момент, коли людина 

знаходить свій творчий засіб, часто стає поворотним у її житті» [3, с. 
142].    

        

____________________ 
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ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ 

 

Анжеліка Любас, 

аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Засоби навчання – це певні знаряддя, об’єкти та матеріали, які 

використовуються у навчальному процесі як інформаційні носії та 
допомагають досягти визначені цілі навчання [4]. За польським 

дослідником В. Оконем засоби навчання поділяються на складні та 

прості. До простих засобів навчання відносяться: 1) словесні: підручники, 

навчальні посібники; 2) візуальні засоби: предмети, моделі, картини, 

тощо. Складні засоби включають: 1) механічні візуальні пристрої: 

фотоапарат, мікроскоп, телескоп; 2) аудіальні засоби: програвач, 

магнітофон, радіо; 3) аудіовізуальні: звуковий фільм, телебачення, відео; 

4) засоби, які автоматизують процес навчання: лінгвістичні кабінети, 

комп’ютери, інформаційні системи, телекомунікаційні мережі [5]. 

А. Хуторський дає наступну класифікацію засобів навчання: 



25 

 

– за способом об’єктів: матеріальні (приміщення, обладнання, 

комп’ютери) та ідеальні (образні уявлення, знакові моделі, уявні 

експерименти); 

– за відношенням до джерел появи: штучні (прилади, 

підручники) і природні (натуральні об’єкти, препарати, гербарії); 

– за складністю: прості (моделі, карти) і складні 

(відеомагнітофони, комп’ютерні мережі); 

– за особливостями будови: плоскі (карти), об’ємні (макети), 

змішані (модель Землі); віртуальні (мультимедійні програми); 
– за характером впливу: візуальні (діаграми), аудіальні 

(магнітофон, радіо), аудіовізуальні (телебачення, відеофільми); 

– за носіями інформації : паперові (підручник), магнітооптичні 

(фільми), електронні (комп’ютерні ігри), лазерні (CD-ROM, DVD); 

– по відношенню до технічного прогресу: традиційні (наочні 

посібники, бібліотека), сучасні (засоби масової інформації, 

мультимедійні засоби, комп’ютери), перспективні (веб-сайти, 

локальні і глобальні комп’ютерні мережі, тощо) [6]. 

У вищих військових навчальних закладах України на сьогоднішній 

день домінує застосування друкованих засобів навчання, а саме: 

підручники, роздаткові матеріали, військові статути. Застосовуються 
також електронні навчальні матеріали та технічні засоби навчання: 

програвачі, магнітофони, радіо, комп’ютери, лабораторне обладнання, 

комплексні та індивідуальні тренажери, наочні засоби навчання: 

ілюстрації, макети, стенди, наочне приладдя, схеми, карти, зразки 

навчальної техніки [2]. 

Стосовно вищих військових навчальних закладів за кордоном, 

викладачі найчастіше використовують такі засоби навчання: електронні 

засоби навчання (навчально-методичні комплекси на основі програмної 

підтримки, програмне забезпечення тощо), технічні засоби навчання 

(комп’ютери, смарт-дошки, мультимедійні проектори тощо), друковані 

засоби навчання (посібники, статути, довідники, допоміжний матеріал 
тощо),наочні засоби (ілюстрації,схеми, муляжі, карти, дошка з маркерами 

тощо) [1]. Всі ці засоби навчання сприяють ефективному засвоєнню 

навчального матеріалу, допомагають виконувати різноманітні тести, 

завдання зі студентами [3]. 

Коректно підібрані засоби навчання забезпечують ефективність 

проведення навчальних занять та допомагають досягти визначених цілей 

навчання. 
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ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ УЧИТЕЛЯ В МОДЕЛЮВАННІ 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Любов Назарук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сучасна модернізація освіти в Україні потребує створення 

творчого освітнього середовища в початковій школі, виховання творчо 

спрямованої особистості молодшого школяра, здатної до активної 

перетворювальної діяльності, саморозвитку, самоствердження в 

суспільстві. Тому актуальною проблемою вважаємо створення 

оптимальних передумов для самореалізації особистості учня, розкриття 
його природних задатків, здатності до свободи, креативності. 

Зважаючи на те, що в нормативних документах щодо 

реформування школи І-го ступеня в Україні йдеться передусім  про те, 

що освітню діяльність у ній повинна бути організована «з урахуванням 

навичок XXI століття відповідно до індивідуальних стилів, темпу, 

складності та навчальних траєкторій учнів: від комунікативних типів 

завдань (знайти спільну мову з друзями, учителями, однокласниками, 

батьками, незнайомими людьми) до творчих (креативно-інноваційних)» 

[2], окреслена проблема є актуальною. 
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Поняття «педагогічна творчість» включає в себе професійну 

діяльність учителя і відповідну навчальну діяльність учня в їхній 

взаємодії та взаємозв’язку, що ґрунтується на пошуку нестандартних 

рішень, тобто педагогічна творчість – це особистісно зорієнтована 

розвивальна взаємодія педагога і здобувача освіти, яка зумовлена 

визначеними психолого-педагогічними умовами і спрямована на 

подальший творчий розвиток учасників освітнього процесу. 

Основою (підґрунтям) творчої особистості педагога є 

креативність, яка зумовлює творчу активність у відповідній 
професійній діяльності. Власне ця діяльність вчителя-професіонала не 

повинна стимулюватися ззовні, а ініційована самою людиною з метою 

вдосконалення реальності.  

Творчість, за О. Будник, – це невід’ємна характеристика 

професійної діяльності вчителя – це активний процес його 

самовдосконалення, зокрема в соціально-педагогічній діяльності, 

рушійною силою якого виступають внутрішні та зовнішні суперечності. 

Творча професійна діяльність завжди пов’язана з пошуком оптимального 

варіанта вирішення проблеми, прийняттям нестандартних освітніх 

рішень, розробленням і впровадженням навчально-методичних інновацій, 

виробленням індивідуального стилю педагогічної діяльності з 
урахуванням соціальних запитів [1, с. 56]. 

У сучасних дослідженнях психолого-педагогічної сутності 

творчості визначення понять «педагогіка творчості», «педагогічна 

творчість вчителя», «творча педагогічна діяльність» представлено з 

орієнтацією на визначення сутності феномена «творчість», але 

розглядаються наведені поняття неоднозначно, часто ототожнюються 

між собою. 

Особливістю педагогічної творчості учителя в освітньому процесі 

початкової школи є те, що педагог реалізує свої особистісні й професійні 

творчі здібності засобом творення особистості дитини, а розвиток його 

творчого потенціалу зумовлений розвитком творчого потенціалу 
вихованця. Для педагогічної творчості притаманні такі складники: 

педагогічний задум та його реалізація; актуалізація і відбір професійних 

знань, умінь, здобутків власного педагогічного досвіду щодо реалізації 

задуму; інформаційний пошук; проектування навчальної взаємодії з 

учнями; передбачення остаточного розв’язку; аналіз і внесення 

корективів у подальші впровадження педагогічного проекту.  

Творча педагогічна діяльність учителя – це складний 

безперервний процес його професійної самореалізації. Тому кожен 

учитель, який прагне до вдосконалення освітнього процесу, повинен 

перебувати у постійному творчому пошуку, експериментуванні 
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дидактичної ефективності різних видів навчальних занять, методів і 

технологій навчання, форм його організації тощо. 

У нашому розумінні творча особистість учителя повинна в 

ідеальному варіанті містити такі складники – творче мислення, творчий 

пошук, творче середовище, творча активність, творче ставлення, творче 

спілкування. 

На основі аналізу науково-педагогічної літератури (С. Сисоєва [3], 

Р. Скульський [4],) нами визначено критерії творчої педагогічної 

діяльності вчителя, що вражені через показники: здатність розробляти 
істотно нові підходи до навчання, виховання і розвитку учнів; 

модернізувати наявний зміст початкової освіти, форми організації, 

методи та засоби навчання щодо розвитку творчого потенціалу 

здобувачів освіти, їхніх талантів та обдарованості; системно 

використовувати у професійній діяльності низку компетентностей щодо 

впровадження інновацій; бачити нову проблему у зовнішньо знайомій 

ситуації, знаходити варіативні шляхи її вирішення; здійснювати вибір дій 

у конкретній педагогічній ситуації; здійснювати професійну рефлексію, 

брати участь у науково-дослідницькій роботі, вивчати кращий 

педагогічний досвід своїх колег; реалізовувати на практиці принципи 

педагогіки партнерства; виявляти гнучкість у виборі оптимального 
управлінського рішення нестандартних ситуацій; оригінально 

конструювати освітній процес, здійснювати моделювання розвивального 

освітнього середовища у  школі з допомогою інноваційних технологій. 

Найбільш важливими умовами для розвитку педагогічної 

творчості вчителями є:  

 морально-психологічний комфорт – педагоги прагнуть до 

належного освітнього середовища у школі, відсутності конфліктних 

ситуацій, які часто мають місце в педагогічному колективі, підтриманні 

та стимулюванні їхньої ініціативи усіма учасниками педагогічного 

процесу; 

 належне матеріально-технічне оснащення закладу освіти – 
створення шкільних бібліотек, оновлення методичних кабінетів, банку 

новітніх технологій навчання та виховання, інформаційно-

комунікаційних технологій (телевізори, проектори, планшети, 

інтерактивні дошки тощо) для використання відкритих онлайн ресурсів у  

навчанні і розвитку учнів і т.п.;  

 додаткові засоби для стимулювання творчої діяльності вчителя 

і учнів – педагоги вважають, що надмірне витрачання часу для 

підготовки до занять, підвищення творчої майстерності у викладанні не 
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завжди є виправданим і тому частина з них все ще схильні до 

традиційних елементів ведення уроку в початковій школі. 
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Надія Новосельська, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Проблема становлення й розвитку особистості учнів початкових 

класів набула особливої актуальності у час духовного відродження 

України. З метою самореалізації особистості освітня галузь повинна 

формувати у дітей і молоді сучасний світогляд, розвивати творчі 

здібності й навички самостійного наукового пізнання. У Концепції нової 

української школи однією із ключових компетенцій визначено 
загальнокультурну грамотність, тобто здатність розуміти твори 

мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, 

досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність 

передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як 

підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного 

вираження інших [1]. 

Школа повинна плекати творчу особистість, яка здатна до 

самоосвіти і саморозвитку, критично мислити, опрацьовувати 

різноманітну інформацію, використовувати набуті знання й уміння для 

творчого розв’язання проблем. Сьогодні педагогічна наука розробляє 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
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оновлені парадигми особистісно зорієнтованого навчання для нової 

школи України ХХІ століття.  

Величезне значення в формуванні особистості молодшого школяра 

має образотворча діяльність. Зустрічі з мистецтвом на кожному занятті, 

навчання дітей баченню прекрасного в житті і мистецтві, активна творча 

діяльність кожного з учнів, загальна радість за виконане на занятті - ось 

головні відмінні ознаки навчально-виховного процесу на уроках 

образотворчого мистецтва. 

Вплив образотворчої діяльності на дитину нічим не замінити. В 
процесі художньої творчості отримують розвиток такі сторони 

особистості учня, які не можуть формуватися в інших видах діяльності. 

Дитина, зображуючи події та явища навколишнього світу, вчиться 

спостерігати і розуміти, бачити їхню красу, давати естетичну оцінку. 

Естетичне сприйняття розвиває світ почуттів дитини, формує його 

емоційну сферу. Естетичні почуття, що формуються в процесі 

образотворчої діяльності, впливають на поведінку і вчинки школярів. 

Відображаючи життєві факти в малюнку, учні розвиваються в 

пізнавальному відношенні, розвиваються їх пам’ять, мислення, уява. 

Образотворчу діяльність можна назвати найбільш масовим захопленням 

дітей молодшого шкільного віку. Практично всі школярі проявляють не 
тільки схильності, але і здібності до образотворчого мистецтва; при 

сприятливих умовах ці здібності можуть успішно розвиватися і 

вдосконалюватися. 

Різноманітна діяльність є основою для виховання естетичного 

смаку, естетичного ставлення до дійсності повсякденному житті. У цій 

діяльності складаються взаємини дітей: вони разом обговорюють задуми, 

планують, як їх здійснити, разом діють, допомагаючи один одному. 

Обдумування загальних задумів, загальна відповідальність за справу і 

взаємодопомога в роботі зближують школярів, сприяють формуванню у 

них позитивного ставлення один до одного. Художні вироби (листівки, 

книжки, панно тощо) виготовляються для колективу класу, подарунків 
батькам, товаришам, тому служать основою позитивної поведінки в 

реальних життєвих ситуаціях. 

Образотворча діяльність створює у дитини певну установку на 

сприйняття дійсності. У цьому сенсі процес не обмежується завданнями 

зображення, а захоплює і інші сторони духовного життя дитини, 

впливаючи на його сприйняття в цілому.  

Спостереження життя є обов’язковою умовою занять малюванням. 

Особливе значення мають спостереження за поведінкою людей. 

Зображення людини поглиблює уявлення дитини про людей, викликає у 

неї потребу в оцінці естетичними засобами морального сенсу поведінки. 
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Стикаючись з різними вчинками людей в школі, сім’ї, дитина не завжди 

звертає увагу на цю сторону їх поведінки. Педагог вчить дітей 

спостерігати. Спостереження, спрямовані на яскраві випадки прояву 

моральних якостей людей, сприяють накопиченню морального досвіду 

дитини. А реалізація цих спостережень в малюнках допомагає створити у 

неї потребу у моральній оцінці поведінки людини. 

Велике значення мають теми дитячих малюнків, які можуть бути 

найрізноманітнішими. Але завдання на теми, пов’язані з життям дітей, 

слід вважати найбільш важливими для формування особистості дитини. 
Значний вплив образотворчої діяльності позначається на розвитку у 

молодших школярів здатності розуміти і передавати в малюнках 

внутрішній стан людини, його почуття і переживання і, як наслідок, на 

розвиток у дитини здатності до співчуття людям. 

Заняття з образотворчого мистецтва допомагають формувати у дитини 

здатність виділяти і естетично оцінювати моральні сторони відносин людини 

до життя, вчить розуміти і цінувати доброзичливе і дбайливе ставлення до себе 

й інших людей. Виховання живої естетичної сприйнятливості дитини до 

навколишнього, допомога в її образотворчій діяльності, заохочення, 

продумана організація спілкування дитини з мистецтвом – все це доступно і в 

родині, і в школі. Все це буде міцним фундаментом подальшого естетичного 
розвитку особистості, що формується. 

 

________________ 

 

1. Концепція нової української школи. Електронний ресурс 

https://krmk.org.ua/no/nush 

2. Демченко І. І., Пічкур М. О. Близнюк Т. О. Творчий розвиток 

учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва: 

Монографія. – К.: Оміда, 2009. – 218 с. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Любов Нос, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

В умовах Нової української школи майбутній вчитель має бути 

готовим до впровадження тих змін, які прописані у Державному стандарті 

https://krmk.org.ua/no/nush
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початкової освіти та Концепції НУШ. Важливе місце у системі професійної 

підготовки здобувачів освіти займає педагогічна практика. У проекті 

Стандарту підготовки бакалаврів спеціальності 013 «Початкова освіта» 

передбачено 15% обсягу освітньої програми (36 кредитів) на проведення 

практики. Дослідження багатьох методистів показують, що саме цю 

складову необхідно підсилити у навчальних планах. Збільшення часу на 

проведення практики у школі сприятиме удосконаленню  навичок студентів, 

набутих у процесі навчання у ЗВО. У процесі проведення занять у школі 

майбутній фахівець має можливість реально оцінити свої здібності і 
можливості, удосконалити психолого-педагогічну підготовку, комунікативні 

здібності. 

Студенти-практиканти під керівництвом досвідчених наставників 

вчаться проявляти творчість, ініціативність, педагогічний такт, здатність 

передбачати можливі результати, усвідомити проблеми, що виникають та 

знайти необхідні шляхи їх подолання. Цінним у цьому процесі є залучення 

вчителів-практиків до проведення педагогічної практики. У кожній школі 

працюють творчі вчителі, досвід яких мають вивчати студенти. Серед 

великої когорти таких наставників варто долучати вчителів-тренерів НУШ. 

Їхній досвід та інноваційний підхід до освітнього процесу у початковій 

школі надзвичайно важливий для студентів. Зі складу науково-педагогічних 
працівників потрібно підбирати тих, хто має досвід роботи в школі. Такий 

педагог може надати методичну допомогу студентам у процесі їхньої 

підготовки до проведення занять у початковій школі, проаналізувати 

проведені уроки та внести необхідні корективи. 

У таких умовах необхідно забезпечити ефективний зворотній зв’язок 

між викладачами кафедри та вчителями шкіл. Вважаємо, що постійна 

співпраця між факультетом педагогічної освіти та базовими школами, 

проведення «круглих столів», семінарів сприятимуть виявленню проблем у 

програмах практики. Саме тому важливо спільно з вчителями виробити 

підходи для удосконалення їх змістового наповнення з урахуванням всіх 

змін в освітньому процесі початкової школи. 
Важливо розробити наскрізну програму практики, «починаючи з 

першого року навчання, у різних закладах освіти і різних класах», як це 

зазначено у Концепції розвитку педагогічної освіти. «Не менше половини 

обсягу практичної підготовки має бути відведено для проходження 

виробничої практики із самостійним виконанням професійних завдань» [1].  

Програма практики має враховувати освітні тенденції і включати 

всі види діяльності вчителів у школі. Поетапне проведення різних видів 

практик з поступовим ускладненням завдань та ефективна організація 

буде сприяти формуванню у майбутніх фахівців необхідних навичок для 

роботи у школі.  
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У змісті педагогічної практики необхідно передбачити, крім 

організаційної, методичної, навчальної, ще і науково-дослідницьку 

роботу, яка полягає у вивченні наукової літератури, її критичному 

осмисленні, узагальненні досвіду вчителів початкової школи. Проведення 

досліджень під час практики допоможе студентам зібрати матеріали до 

написання курсових та магістерських робіт. 

Доцільним, на нашу думку, є створення Ресурсних центрів, де б 

студенти могли ознайомитись з новими методиками, технологіями, 

підходами до навчання учнів початкової школи. Такі центри могли б 
створюватися на базі ЗВО та базової школи і залучатися як викладачі, так 

і досвідчені вчителі-практики.  

Отже, педагогічна практика займає важливе місце у системі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. Вона 

сприяє удосконаленню методичних навичок і умінь, виявленню 

педагогічних здібностей та виробленню індивідуального стилю у 

майбутніх фахівців. Системний аналіз навчальних досягнень студентів та 

налагодження постійних зв’язків з вчителями школи дозволить 

викладачам ефективно реагувати на проблеми та вносити зміни у 
змістове наповнення програм практики.  

 

____________________ 

 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України №776 від 

16.07.2018 року «Про затвердження Концепції розвитку педагогічної 

освіти». [Електронний ресурс]: Міністерство освіти і науки України. 

– Режим доступу: [https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti]. 

 

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

НАВЧАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Марта Проц, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Стан системи освіти сьогодні зумовлюється інформаційною 

революцією та зростанням обсягу знань, ускладненням і розширенням 

навчального матеріалу. Це зумовлено процесом акселерації (прискорення 

індивідуального розвитку – соматичного, фізичного, психічного – 

організмів порівняно з розвитком у попередні історичні періоди [1] 
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підростаючого покоління дітей та потребами суспільства. Традиційні 

методики поступово втрачають свою ефективність, тому необхідно 

впроваджувати в навчальний процес сучасні педагогічні технології, 

оскільки саме в них закладені величезні можливості для підготовки 

компетентних і мобільних учнів, здатних успішно функціонувати в 

різних соціально-професійних спільнотах, приймати виважені рішення у 

різних майбутніх життєвих ситуаціях. 

Інноваційні педагогічні технології сприяють інтенсифікації та 

оптимізації процесу навчання, розширенню світогляду і виведенню 
якості засвоєння знань на новий рівень. Вітчизняна система освіти обрала 

напрямок реформування, який чітко окреслений у рамках Концепції 

Нової української школи, Законі України «Про освіту» та низці інших 

освітніх документів. 

Освітній простір Нової української школи, згідно нового базового 

Закону «Про освіту», потребує широкого використання нових ІТ-

технологій, нових мультимедійних засобів навчання, оновлення 

лабораторної бази для вивчення предметів природничо-математичного 

циклу. 

Відтак ідея реалізації інноваційних педагогічних технологій у 

навчально-виховний процес стала останнім часом предметом інтенсивних 
теоретичних та практичних досліджень. Її поточний етап 

характеризується як емпіричною спрямованістю – розробкою та 

проведенням учителями інноваційних уроків різних профілей, так і 

теоретичною – створенням та вдосконаленням інноваційних та 

інтегрованих курсів, у ряді випадків поєднуючих численні предмети, 

вивчення яких передбачено навчальними планами. Таким чином, 

інноваційні технології дають можливість, з одного боку, показати учням 

«світ у цілому», подолавши дисциплінарну розрізненість наукового 

знання, а з іншого – звільнений за рахунок цього навчальний час 

використовувати для повноцінного здійснення профільної диференціації 

у навчанні. 
На сьогодні з метою обізнаності в нових методиках викладання та 

інноваційних технологіях для учителів, запропоновано широкий спектр 

дистанційних курсів. 

Одним з найбільш поширених дистанційних курсів для учителів 

початкової школи є курси на інтерактивній платформі EdEra [3]. Курс 

складається із шести модулів. Він ознайомить вчителів з новим 

Державним стандартом початкової освіти, методиками 

компетентністного та інтегрованого навчання, управління класом та 

принципами інклюзивної освіти.  
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Таким чином своїй роботі вчителі початкових класів повинні 

впроваджувати технології й методики особисто зорієнтованого, 

компетентнісного та інтегрованого навчання, при цьому методики та 

техніки навчання мають бути високотехнологічними.  

Широко вживаними в освітньому процесі в 1–4-х класах є ігрові 

технології. Нова українська школа також рекомендує до застосування: 

ІКТ-технології – через демонстрацію та власну роботу на інтерактивній 

дошці, з ноутбуком, смарт-телевізором, з прослуховуванням через 

навушники тощо, аби активізувати пам’ять і розумові процеси учнів 
парно-групові технології технології особисто зорієнтованого навчання 

авторські технології відомих майстрів педагогічної праці технології 

рівневої диференціації та інші [2]. Усі вони при оптимальному 

застосуванні та поєднанні здатні значно підсилити ефективність 

освітнього процесу в початковій ланці й отримати гідний результат у 

вигляді комплексу не знань, вмінь та навичок, а компетентностей, 

необхідних для життя та подальшого навчання молодших школярів. 

Безумовно, учитель початкових класів має право та змогу вільно 

вибирати будь-який ефективний та раціональний, на його думку, метод, 

прийом і технологію навчання учнів. Та все ж Нова українська школа 

рекомендує ключовою для використання саме предметну інтеграцію, або 
технологію інтегративного навчання на основі синергетичного підходу до 

освітнього процесу. 

Розвиток та реформування національної освіти повинні базуватись 

на поєднанні традиційних форм та методів навчання з сучасними 

інноваційними технологіями. Такий комплексний підхід дозволить 

підвищити якість освіти. 

 

__________________ 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Ольга Рибак, 

аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Процес навчання у початковій школі сьогодні потребує змін та 

нових підходів організації, новітніх, інноваційних технологій навчання. 

Розвитoк інноваційних технoлогій пов’язаний із зміною ролі особистості 

у сyспільних прoцесах. З огляду на це вихідним чинникoм сучасної 
органiзації системи освіти повинна стати особистість, а технології 

навчання відповiдно – особистісно-орієнтованими. При інноваційнoму 

навчанні суттєво змiнюється співвідношeння у взаємодії вчителя та учня. 

Метою такої взаємодії стає активiзація тих, хто навчaється, перевeдення 

їх від пасивної до активнoї свідомої дiяльності. Вчитель у цьому випадку 

виступає органiзатором навчaльного процесу, а учень – aктивним діячем. 

Важливого значeння набуває той фaкт, що новітні технолoгії дають змогу 

швидше моделювати прoфесійну діяльність, iндивідуалізyвати навчання 

[5]. 

Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ 

століття») звертає увагу на динамізм, притаманний сучасній цивілізації, 
зростання соціальної ролі особистості, гуманізацію та демократизацію 

суспільства, інтелектуалізацію праці, швидку зміну техніки і технологій в 

усьому світі, акцентує увагу на створенні таких умов, за яких народ 

України став би нацією, яка навчається. «Освіта ХХІ століття – це освіта 

для людини», − так сказано в концепції освіти України [3]. 

Одним з напрямів модернізації системи навчання учнів початкової 

школи є удосконалення його методів і форм. Усім відомо, що освіта має 

бути орієнтована на забезпечення самовизначення особистості, створення 

умов для самореалізації. В цьому зв’язку в навчальній діяльності повинні 

використовуватись такі методи навчання, які будуть сприяти 

самореалізації тих, хто навчається. Це можливо, на думку В.  Бондаря, за 
таких умов: наявність групової роботи, взаємодія тих, хто вчиться між 

собою, з вчителем, з навчальною інформацією. Цим умовам відповідає 

використання інтерактивних методів навчання, які представляють собою 

систему правил організації продуктивної взаємодії між собою тих, хто 

навчається, при якій відбувається засвоєння нового досвіду, отримання 

нових знань і надається можливість для самореалізації особистості [1]. 

Педагогічні інновації пов’язані сьогодні з впровадженням у 

навчально-виховний процеси інноваційних інформаційних та 

інтерактивних технологій навчання, які спрямовані на активізацію 

навчально-пізнавальної діяльності учнів, формують і розвивають 
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позитивний інтерес до навчального предмету, перетворюють учнів на 

активних учасників навчального процесу. Ці завдання учитель може 

вирішити, застосовуючи інтерактивні форми і методи навчання, 

розвиваючи та формуючи інтерес до самостійного набуття знань.  

Важливе значення має термін «інновація», який сприяє появі 

нових освітніхих технологій, що активно проникають у сферу освіти і 

сприяє підвищенню її якості. Інтерактивні технології і відносяться до 

категорії інноваційних методів навчання учнів. 

Сьогодні інтеракція розуміється, як здатність взаємодіяти чи 
знаходитися в режимі бесіди, діалогу з чим-небудь або з ким-небудь. 

Вперше термін «інтеракція» був застосований у назві теорії символічного 

інтеракціонізму, що спиралися на ідеї Г. Блумера, Ч. Кулі, Г. Зиммель. 

Дослідженню проблеми інтерактивних методів навчання учнів 

початкової школи приділяли і прділяють надалі увагу низка науковців, 

серед них: О. Пометун, Л. Пироженко, А. Гін, О. Ісаєва, А. Мартинець, 

Г. Сиротинко, Н. Суворова, Г. Токмань, С. Жила та інші. 

Нова українська школа – це школа швидкого та гнучкого 

реагування на стрімкі, динамічні, а інколи непередбачувані зміни в 

суспільстві. Сьогодні школа має допомогти дитині адаптуватись та 

щасливо жити в нестабільному суспільстві, навчити самостійно 
вирішувати життєві завдання. 

Центральне місце в створенні й розбудови Нової української 

школи належить початковій школі, адже тут формується особистість, її 

громадянська позиція та професійні якості, закладається вміння 

навчатися впродовж життя. Тісна співпраця школи з батьками та їхня 

підтримка, з об’єднаними територіальними громадами, державно-

громадське партнерство – запорука успішного створення і 

функціонування Нової української школи [10, с. 89–105]. 

Одним із найважливіших чинників реалізації Нової української 

школи є інтерактивне навчання. Це таке навчання, яке відбувається за 

умови постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу.  
Інтерактивність – здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі 

діалогу з ким-небудь (людиною) або з чим-небудь (наприклад, 

комп'ютером). 

Як свідчать наукові дослідження, інтерактивними прийнято 

називати засоби, що забезпечують безперервну діалогову взаємодію 

суб’єктів освітнього процесу. Так, В. Назарова наголошує, що 

інтерактивне навчання – це перш за все, діалогове навчання, в ході якого 

здійснюється взаємодія учасників навчального процесу [2]. 

Інтерактивне навчання, за визначенням О. Пироженко та 

О. Пометун, це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка 
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має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень 

відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність [3, с. 4]. 

У педагогічній літературі є декілька визначень та розуміння 

поняття інтерактивний метод навчання. Охарактеризуємо їх детальніше. 

У педагогічному словнику інтерактивний метод навчання 

тлумачиться як навчання через спілкування, тобто діалогове навчання, 

що відноситься до педагогічних технологій на основі ефективності 

управління й організації навчального процесу [4, с. 44]. 

Перша частина слова – «інтер» − це приросток (префікс). Він 
походить з латинського «inter-». В латині «inter-» означає: «взаємно», 

«обопільно», «вкупі», «спільно», «між». Друга частина слова – «активне», 

також походить з латини – від слова «activus». Воно означає: «рухливе», 

«діяльне», «жваве», «енергійне». Таким чином, на їхню думку, 

інтерактивне навчання – це такі технології навчання, які дають 

можливість та сприяють учням спільно, взаємно, обопільно та вкупі, 

жваво, енергійно й рухливо займатися під час навчального процесу  

Навчальний процес, який опирається на використання 

інтерактивних методів навчання, планується з урахуванням включення 

процес пізнання усіх без винятку учнів класу [4]. 

Основою інтеракції є принцип багатосторонньої взаємодії, яка 
характеризується відсутністю полярності і мінімальною 

сконцентрованістю погляду вчителя. Організація процесу такої взаємодії 

сприяє використання відповідних методів навчання.  

Отже, на основі аналізу різних підходів до розуміння поняття 

«інтерактивні технології навчання», ми будемо розуміти їх як технології, 

що включають в себе чітко спланований результат навчання, 

використання окремих інтерактивних методів та прийомів і забезпечують 

активний характер взаємодії учасників навчального процесу на засадах 

співпраці та співтворчості. 
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НЕФОРМАЛЬНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА:  

ПРОБЛЕМИ І ЗДОБУТКИ 

 

Марія Стахів, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Освіта відіграє ключову роль у формуванні та розвитку людського 

капіталу та забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку 

держави. Якщо широке коло питань щодо формальної освіти досить 

ретельно досліджено, то питанням неформальної освіти та її значенню 

приділяється значно менше уваги. У сучасному глобалізованому світі 

виникає необхідність у зміні підходів до визначення різних видів освіти 
та їх взаємодії між собою. Саме тому сьогодні, в умовах переходу до 

економіки інноваційного типу, перед Україною постає низка проблем. 

Однією із них є проблема розвитку та взаємодії різних ступенів 

інституційної формалізації освіти: формальної та неформальної.  

В Україні існування неформальної освіти охоплює наступні галузі: 

позашкільна освіта; післядипломна освіта та освіта дорослих; 

громадянська освіта; шкільне та студентське самоврядування; освітні 

ініціативи, спрямовані на розвиток додаткових умінь та навичок. 

Останнім часом розпочали роботу кілька університетів третього віку, що 

надають освітні послуги старшим особам. 

Сутність післядипломної, у тому числі і педагогічної, освіти 
визначено нормативними документами, Законом України «Про вищу 

освіту»: «Післядипломна освіта –спеціалізоване вдосконалення освіти та 

професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й 

оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої 

спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного 

рівня та практичного досвіду» [1, с. 10]. У Концепції розвитку 

післядипломної освіти в Україні [2] відзначено, що гнучкість, 

динамічність і варіативність післядипломної освіти забезпечуються 

завдяки функціонуванню різноманітних організаційних форм, що 

включають: перепідготовку, підвищення кваліфікації, спеціалізацію, 



 40 

стажування, навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі [4, 

с. 280]. 

На думку В. Кременя, оновлення національної освіти мають 

забезпечити посилення особистісного виміру в педагогічній науці та 

практиці, орієнтація на людину, фундаментальні цінності, рішуча 

демократизація і гуманізація освіти. Тому, обговорюючи напрями 

модернізації післядипломної педагогічної освіти, академік визначає 

найважливішу стратегічну мету освіти і науки –це ствердити в 

суспільстві розуміння абсолютної пріоритетності науки як сфери, що 
продукує нові знання, і освіти, що долучає до знань суспільство загалом і 

кожну людину зокрема [3].  

Вивчення системи освіти як предмета наукових інтересів 

відбувається, насамперед, у площині соціології освіти (М .П. Лукашевич, 

В. Т. Солодков, Е. А. Якуба та ін.). Освітні та педагогічні інновації як 

інструменти соціального розвитку представлено у роботах 

І. М. Дичківської. Особливим різновидом новітніх педагогічних систем 

розкривається неформальна освіта у працях Е. І. Гусейнова, 

Ю. М. Лук’янової, Л. Є. Сігаєвої, Т. В. Ткач та ін.  

До розвитку неформальної освіти дав поштовх розвиток Інтернет-

комунікацій та зокрема електронного навчання, яке визнано в розвинених 
країнах як таке, що найбільш резонує з ринком праці та сприяє 

підвищенню не лише професійної компетентності, а й темпів розвитку 

національної економіки. Формування якісних знань фахівців, їх 

професійних навичок можливе тільки в комплексній системі, що об’єднує 

різні форми навчання та підвищення професійних компетенцій. На жаль, 

інноваційні зміни в системі роботи більшості закладів ППО відбуваються 

дуже повільно. 

Незаперечним є той факт, що андрагогізацію змісту, форм і 

методів післядипломного навчання педагогів забезпечують проблемність, 

ситуативність та діалогічність змісту й форм його реалізації. Отже, з 

позицій андрогогічного підходу в змісті післядипломної педагогічної 
освіти необхідно виділяти три основні змістовні характеристики, які 

пов’язані з навчанням дорослої людини: навчання грамотності в 

широкому сенсі, включаючи комп'ютерну, функціональну, соціальну, 

інноваційну та інші; професійне навчання [4, с. 294], що включає 

професійну підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації; 

загальнокультурну додаткову освіту, яка не пов’язана з трудовою 

діяльністю. Відзначимо, що методологічною основою професійного 

розвитку педагогів у післядипломній педагогічній освіті, на наш погляд, є 

інтегративно-диференційований підхід. Сутність цього підходу полягає в 

побудові навчального процесу курсового і міжкурсового періодів 
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підвищення кваліфікації педагогів, який націлений на розвиток 

професійної компетентності вчителів і педагогічних працівників, шляхом 

використання двоєдиної освітньої стратегії. Названа стратегія 

реалізується, з одного боку, на основі вибору варіантів інтеграції між 

елементами формальної і неформальної структури курсів підвищення 

кваліфікації, а з іншого боку, за рахунок системної і збалансованої 

диференціації дидактико-технологічних компонентів курсового і 

міжкурсового навчання з метою створення варіативних і різноманітних 

умов і засобів досягнення певного рівня професійного розвитку кожним 
окремим педагогом. Це забезпечує функціональний взаємозв’язок 

структурно-змістовних елементів професійного розвитку на 

методологічному, дидактичному та технологічному рівнях [4, с. 294]. 

Головна відмінність модернізації змісту підвищення кваліфікації 

вчителів і педагогічних працівників [4, c. 282] обумовлена новою 

соціально-освітньою ситуацією в країні. Ця відмінність полягає не в 

кількісному зростанні набутих знань, а в інтегративному характері 

отриманої інформації, що віддзеркалює реальні проблеми, з якими 

стикаються педагоги в професійній діяльності. 

Отже, актуалізується потреба у розбудові національної системи 

освіти нового покоління, яке стане інтегрованим у світовий ринок праці 
за рівнем професійної компетентності. Одним із ключових завдань 

сучасних освітніх реформ в усьому світі є створення умов для 

професійного розвитку педагогів у системі післядипломної педагогічної 

освіти. 

До здобутків у розвитку неформальної освіти молоді та дорослих 

варто віднести: включення до Закону України «Про освіту», ухваленого 

Верховною Радою України 5 вересня 2017 р., статті 18 «Освіта 

дорослих»; розроблення Концепції освіти дорослих в Україні (2011 р.); 

створення у структурі МОН України Директорату вищої освіти і освіти 

дорослих (з 2017 р.), а також у складі Науково-методичної комісії з 

організаційно-методичного забезпечення вищої освіти МОН України 
(НМК 15) – підкомісії 301 «Освіта впродовж життя, визнання 

неформального та інформального навчання» (2016 р.); створення центрів 

освіти дорослих при навчальних закладах різних типів; посилення ролі 

місцевих громад, зростання мережі недержавних громадських 

організацій, які зреалізовують освітні ініціативи для дорослих; видання 

збірників наукових праць, наукових і практико-орієнтованих журналів з 

питань формальної і неформальної освіти дорослих; створення перших 

каталогів провайдерів послуг з освіти дорослих.  

Серед перспективних напрямів розвитку неформальної 

педагогічної освіти – створення навчального середовища безпосередньо у 
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закладах освіти, у музеях і бібліотеках для дітей, різних категорій молоді 

й дорослих, упровадження музейних культурно-освітніх проектів, а 

також діяльності установ культури як провайдерів освітніх послуг у 

місцевих громадах, що сприятиме піднесенню іміджу бібліотек і 

перетворенню на суб’єктів інноваційної освітньої діяльності у галузі 

неформальної освіти дітей, педагогічної освіти молоді та дорослих.  

 

_________________ 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ 

 

Марія-Тереза Шоловій, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 
Світовий розвиток спричинив інформатизацію сучасного 

суспільства. За останні роки інформатизація всіх сфер людського життя 

внесла зміни і в освітню сферу. Це зумовило впровадження ряду реформ, 

які пов’язані з виникненням нових педагогічних технологій, форм, 

методів та засобів навчання.  

Ключовим у системах освіти провідних країн світу є формування 

та розвиток ІКК учнів та вчителів, та компетентнісне спрямування 

навчального процесу [1, c. 8]. Реформа Міністерства освіти і науки Нова 

Українська школа у Державному стандарті початкової школи також 

передбачає компетентнісний підхід. Компетентнісний потенціал кожної 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/stru
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освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей: 

вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною (у 

разі відмінності від державної) та іноземними мовами; математична 

компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і 

технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-

комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські 

та соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість 

та фінансова грамотність. 

У Державному стандарті зазначено, що «інформаційно-
комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою 

цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та 

етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної 

компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях» [2]. 

На сьогодні найважливішими складовими успішності особистості є 

інформація та знання, які в свою чергу роблять людину соціально 

захищеною в суспільстві. Особлива увага приділяється вмінню знаходити 

інформацію, сортувати, виділяти головне, аналізувати, підсумовувати та 

вдосконалювати свої знання. Розвиток інформаційно комунікаційної 

компетентності особистості прямо залежить від теоретичних та 

методологічних досягнень інформаційно-комунікаційних технологій [5]. 
Необхідно зупинитися на питанні формування інформаційно-

комунікаційної компетентності учнів початкових класів. Перед вчителем 

стоїть завдання навчити дитину самостійно мислити, застосовуючи 

досвід та знання. На сьогодні це проблема, адже часто школярі, 

отримавши знання, не можуть їх використати в різних життєвих 

ситуаціях. В сучасному світі учні повинні опановувати нові технології, 

орієнтуватися в потоці інформації, тим самим, збагачуючи багаж своїх 

знань. 

Дослідженнями зазначеної проблеми займалися такі науковці як 

Л. Дідух, А. Зав’ялова, О. Зайцева, О.Семенов, А. Хуторський, О. Соснін 

та ін. 
Необхідною умовою успішного формування інформаційно-

комунікаційної компетентності у дітей – є належна підготовка вчителів, 

здатних до самовдосконалення та саморозвитку, озброєних умінням 

застосовувати в навчальному процесі новітні освітні технології. Важливо 

використовувати можливості ІКК, необхідних для якісного виконання 

педагогічної діяльності. До складу професійної компетентності вчителя 

входять: педагогічна, психологічна, мовна, мовленнєва, комунікативна, 

методична, інформаційна, дослідницька компетенції. Кожна із зазначених 

професійних компетенцій виконує власні функції і може бути 
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представлена як певна сукупність компетенцій, що розкривають її 

специфіку. 

Розвиток ІКК педагогів слід впроваджувати через такі форми 

методичної роботи: систему постійно діючих семінарів з питань 

удосконалення навиків роботи на компʼютері з різними програмами і 

використання ІКТ в освітньому процесі; індивідуальні консультації за 

запитом; систему проблемних семінарів на основі вивчення освітніх 

потреб у використанні ІКТ; систему майстер-класів, стажування у 

педагогів компетентних в ІКТ; науково – практичних конференцій; 
наради – семінари; тренінгів; систему дистанційного навчання. 

Такі форми роботи спрямовані на формування та вдосконалення 

інформаційної грамотності вчителя. Передбачають здобуття та 

удосконалення навичок користувача, формування готовності 

використовувати ІКТ в своїй професійній діяльності. З моменту появи 

комп’ютерів у школі, уроки стали відразу цікавішими та кориснішими 

для дітей [4, с. 33]. 

Формування інформаційної культури – важливий чинник 

запровадження інформаційних технологій для постійного вдосконалення 

професійної майстерності та навчально-виховного процесу. 

Компоненти інформаційно-комунікаційної компетентності 
молодшого школяра: технічний (учень володіє вмінням підключати ПК 

до мережі Інтернет); технологічний (учень володіє знаннями та вміннями 

шукати інформацію); інформаційний (учень при пошуку інформації 

відкидає непотрібні, неактуальні факти, зосереджуючись на головному); 

правовий і ціннісний(учень знає, що потрібно поважати інтелектуальна 

власність, що охороняється законом) [5, c. 183]. 

Під час роботи для ефективного формування інформаційно-

комунікаційної компетентності молодших школярів вчителю слід 

враховувати відповідні психолого-педагогічні передумови. А саме: 

особливості уваги, памʼяті, мислення, сприйняття й розуміння тексту, 

особливості характеру, темпераменту, інтелектуального потенціалу учнів 
і т. ін. Оскільки учні початкових класів мають наочно-образне мислення, 

в навчальному процесі необхідно застосовуючи якомога більше якісного 

ілюстративного матеріалу, залучаючи не тільки зір, а й слух, емоції та 

уяву. Саме тому уроки з використанням ІКТ особливо актуальні в 

початковій школі. 

Варто зауважити, що поряд із незаперечними перевагами 

використання інформаційних технологій на уроках для досягнення 

освітніх цілей, існує й ряд небезпек. Негативного впливу для здоров’я 

може завдати недотримання санітарно-гігієнічних норм при користуванні 

технічними засобами навчання. Час, відвелений на такого роду заняття, 
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має чітко регламентуватись вчителем. Наприклад, через 

недосформованість зорового аналізатора у шестирічок, тривалість 

впродовж години безперервної праці перед монітором комп’ютера не 

може перевищувати 10 хв. Окрім зниження зору, недотримання правил 

поводження з ТЗН може викликати втому, біль у м’язах рук, шиї, плечей і 

спини. Усе це  може призвести до порушень опорнорухового апарату, 

погіршення стану здоров’я, уваги, зниження працездатності, головного 

болю, загального стомлення учнів. 

Учень, в якого сформована ІКК вбачає у знаннях, інформації джерело 
життєвої компетентності. Така дитина вміє спостерігати, критично мислити, 

аналізувати, використовувати одержану інформацію в різних ситуаціях; – 

охоче виконує творчі, презентаційні роботи; – уміє співпрацювати в групах і 

парах, самостійно організовувати свою роботу; – успішно опановує 

навчальні програми відповідно до вимог Державного стандарту загальної 

початкової освіти; – самостійно використовує Інтернет-ресурси [3]. 

Робота з ІКТ на уроках в початковій школі є важливим засобом 

активізації пізнавальної діяльності учнів. Сформована у такий спосіб, 

компетентність пригодиться школярам як в подальщому навчанні, так і в 

різних життєвих ситуаціях.  
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ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Наталія Вінарчук, 

аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

У ХХІ столітті здоров’я підростаючого покоління правомірно 

розглядається не лише, як найбільша соціальна цінність, а й вирішальний 

чинник економічного розвитку, конкурентноспроможності держави. 
Тому в сучасних умовах екологічних та економічних змін, техногенних 

катаклізмів, завдання збереження і зміцнення здоров’я, починаючи з 

дошкільного віку, потребують першочергового розв’язання. 

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої 

освіти можемо знайти тлумачення поняття здоров’язбережувальної 

компетентності: це – здатність учня застосовувати в умовах конкретної 

ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо 

ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей [2]. 

Вже протягом багатьох років уряд України та науковців турбує 

питання виховання свідомого ставлення усіх громадян до власного 

здоров’я, насамперед підростаючого покоління. За цей час була створена 
та доповнена низка нормативно-правових та освітніх баз для формування 

культури здорового способу життя, починаючи з дитинства.  

Ідея створення мотивації до здорового способу життя 

реалізувалася в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI 

столітті. Згідно з доктриною, одним із пріоритетів державної політики в 

розвитку освіти є формування здоровʼя нації через освіту [3]. 

Серед усіх складових компетентностей, що мають відношення до 

проблеми збереження та відновлення здоров’я є найважливіша 

компетенція – здоров’язбережувальна. Отжо, здоров’язбережувальна 

компетентність – здатнісь та готовність самостійно та впевнено 

вирішувати завдання, шукати способи та можливості задля збереження, 
зміцнення, покращення не лише власного здоров’я, а й оточуючих.  

Під здоров’язбереженням розуміють єдність медико-гігієнічних, 

валеолого-педагогічних заходів, спрямованих на збереження і 

поліпшення здоров’я дітей та зростання їх освіченості [4].  

О. Ващенко здоровʼязбережувальну компетентність розглядає як 

процес, що складається з трьох етапів, які відрізняються один від одного 

як специфічними завданнями, так і особливостями методики. А саме: 

– перший етап – початкове ознайомлення з основними поняттями 

та уявленнями; спрямований на формування в учнів елементарних знань 

про складові здорового способу життя: уявлення про елементарні 
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правила збереження здоровʼя; виконання норм здоровʼязбереження (на 

рівні первісного вміння); мотивацію до ведення здорового способу життя; 

– другий етап – поглиблене вивчення, зосереджений на 

повноцінному розумінні основ здорового способу життя учнів та вказує 

на рішення наступних завдань: уточнення уявлень про основи 

здоровʼязбереження; досягнення свідомого виконання елементарних 

правил збереження та зміцнення здоровʼя; формування практичних знань, 

умінь, навичок, необхідних у повсякденному житті; 

– третій етап – закріплення знань, умінь і навичок, збереження та 
зміцнення здоровʼя та їх подальшого вдосконалення; передбачає 

формування вміння зберігати здоровʼя та перевести це у звичку, що буде 

використовуватися в повсякденному житті. Цей етап вирішує такі 

завдання: досягнення стабільності та автоматизму під час застосування 

правил збереження здоровʼя; досягнення виконання правил збереження 

здоровʼя відповідно до вимог їх практичного виконання; забезпечення 

варіативного використання правил здорового способу життя залежно від 

конкретних практичних умов [1]. 

Здоров’язбережувальна компетентність – здатність учня 

застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність 

здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного 
здоров’я та здоров’я інших людей [2]. 

Отож, варто зазначити, що учені визначають спільні риси 

здоров’язбережувальної компетентності – збереження здоров’я дітей, що 

передбачає ретельну підготовку та реалізацію заздалегідь продуманої та 

спланованої діяльності. 

Впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти методики 

формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного 

віку забезпечує вихованців знаннями щодо різноманітних форм підтримки 

здоров’я, сприяє формуванню у них свідомого ставлення до власного 

здоров’я і здоров’я оточуючих, надає можливість розвитку цілісного 

формування гармонійного дошкільника у сучасному суспільстві. 
Звичайно, вирішення проблеми здоровʼя дітей потребує пильної 

уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представни-

ків громадськості. Але особливе місце та відповідальність в оздоровчій 

діяльності відводиться освітній системі, яка повинна і має всі можливості 

для того, щоб зробити освітній процес здоровʼязбережувальним. І в 

цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоровʼя сучасних 

школярів, а про майбутнє України, створення здоровʼязберігаючого 

освітнього простору. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Оксана Гавришків, 
аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сучасні події, що стрімко розвиваються в нашій країні, ставлять 

низку нових вимог до майбутніх офіцерів. Основним важливим науково-

практичним завданням, що стоїть перед сучасною військовою освітою, є 

створення якісно нової системи професійної підготовки майбутніх 

офіцерів, яка є сукупністю спеціальних знань, вмінь та навичок, що 

відповідає військовій спеціальності,професійному досвіду (проведення 

війн, військових конфліктів, зокрема проведення антитерористичної 

операції) та забезпечується через успішну діяльність. Підготовка 

майбутніх офіцерів є однією із актуальних проблем військової освіти і 
може розглядатися як вихід із проблемної ситуації, що виникла через 

протиріччя між необхідністю в забезпеченні якості освіти та 

унеможливленням вирішити цю проблему завдяки існуючим 

традиційним підходам. Основним інтегрованим критерієм майбутнього 

офіцера є готовність до професійної діяльності. Тому, тенденціями 

розвитку професійної підготовки майбутніх офіцерів є 

фундаментальність, компетентність та універсальність, що є 

передумовою успішної та якісної майбутньої професійної діяльності [1]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, присвяченої проблемам 

військово-професійного розвитку, військово-професійного 
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самовизначення, розвитку військово-професійної спрямованості 

показав,що в даний час існує безліч різних теоретичних і методологічних 

підходів до розуміння феномену військово-професійна підготовка: з 

проблем освіти загалом і професійної освіти зокрема. (В. Луговий, 

В. Кремень, В. Майборода, В. Манько),з дослідження системного підходу 

(Н. Кузьміна), з проблем ступеневої освіти в Україні (С. Ніколаєва, 

О. Петращук), загальні основи професійної підготовки фахівців вищих 

військових навчальних закладах (О. Барабанщикв, В. Баранівський, 

М. Нещадим, В. Ягупов). Феноменом готовності особистості до 
професійної діяльності є предметом уваги вітчизняних і закордонних 

науковців та практиків (О. Бойко, Є. Брижатий, А. Капська, А. Линенко, 

І. Пастирь, О. Ярошенко), психологічну готовність розглядали: 

(В. Дорохіна, Л. Карамушка, О. Керницький, В. Моляко, О. Проскура); 

мотиваційну (Є. Томас); морально-психологічну (Л. Кондрашова, 

Г. Штельмах); професійну (О. Бикова, Д. Мазоха); професійно-

педагогічну (С. Коришенко) та ін. 

Військово-професійна підготовка майбутніх офіцерів 

розглядається як основна детермінанта загальної спрямованості 

особистості, її складна властивість,що має систему спонукань, визначає 

активність суб’єкта навчання та являє собою сукупність цінностей, 
потреб, мотивів, які спонукають людину займатися тією чи іншою 

діяльністю [2]. Вивчення й аналіз практики підготовки майбутніх 

офіцерів з досвіду провідних країн світ, досвіду проведення війн, 

військових конфліктів та досвіду проведення антитерористичної операції 

надав можливість переглянути сучасну підготовку майбутніх офіцерів і 

впровадити нові, сучасні й прогресивні методи підготовки.  

Вимоги на підготовку військових фахівців в Україні сьогодні 

вимагають підготовки особистості, що ввібрала в себе професійно 

важливі якості, готовність до визначеного виду діяльності, та професійні 

здібності. Тому одним із найважливіших завдань навчання курсантів у 

вищих військових навчальних закладах є формування у них професійної 
компетентності, що передбачає наявність таких важливих загальних 

якостей як: професійно-ділові та адміністративно-організаційні якості, 

почуття відповідальності, дисциплінованість, працьовитість, 

працездатність, ініціативність, енергійність, наполегливість, кмітливість, 

спокій і витримка, навики самовиховання та самоосвіти. Останніми 

роками інтерес до проблем професіоналізму військових фахівців значно 

зріс. Для людини, що обрала у своєму житті справу служіння 

Батьківщині, її захисту, принциповими питаннями стають свідома 

самореалізація її як військового професіонала. І в цьому питанні без 

достатнього наукового уявлення про професіоналізм та професійну 
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компетентність не обійтися. Дослідження на різних рівнях дає 

можливість проникнути в різні аспекти цих понять.  

Аналіз підготовки військових фахівців у сучасних умовах показує, 

що існує низка проблемних ситуацій, викликана провідним протиріччям 

військово-професійної підготовки майбутніх офіцерів, яка полягає у 

тому, що вони не можуть розвинути свої професійно-важливі та 

особистісні якості в навчальних класах, лабораторіях, полігонах, на яких, 

на жаль, не вдається змоделювати основні умови сучасної військово-

професійної та бойової діяльності. Це дозволяє нам дійти до висновку, 
що все те, чому навчають майбутніх військових фахівців, є лише 

потенційними елементами реальної військової діяльності, які мають 

актуалізуватися тільки у майбутньому, при виконанні військово-

професійної діяльності. Аналіз тенденцій розвитку вищої військової 

освіти, теоретико-методичних праць сучасних дослідників та власний 

досвід військово-професійної діяльності дозволив виявити низку 

суперечностей, що існують сьогодні у сфері дослідженої проблеми: між 

об’єктивною потребою суспільства у висококваліфікованих військових 

фахівців, вимогами до підготовки таких фахівців та недостатнім рівнем 

їхньої готовності до професійно-військової діяльності, неспроможністю 

традиційної підготовки забезпечити таку потребу; між постійно 
зростаючим вимогами суспільства до Збройних Сил України та 

загальним станом військово-дидактичного процесу в ньому; між 

запланованим та дійсним результатом навчання в ВВНЗ; між 

теоретичними знаннями воїнів та їх навичками і уміннями виконувати їх 

на практиці; між реальними можливостями та потенційними потребами 

навчання майбутніх офіцер; між необхідністю створення науково 

обґрунтованої системи підготовки майбутніх офіцерів до професійно-

особистісного розвитку й самовдосконалення, уявленням про суть 

сформованої готовності до професійно-особистісного розвитку й 

самовдосконалення та недостатнім відбиттям технологій у змісті 

професійної підготовки майбутніх офіцерів, не розробленістю адекватних 
технологічних прийомів, методи упровадження технологій у професійну 

підготовку майбутніх офіцерів.  

Отже, важливим завданням та перспективним напрямком розвитку 

вищої військової освіти є підвищення рівня якості підготовки,що 

обумовлено потребами створення винятково позитивних умов для 

професійного становлення майбутніх офіцерів та їх самореалізації. 

Офіцер, проходячи відрізок свого професійного шляху із граничною 

самовіддачею оволодіває спеціальністю, а згодом відповідає за 

результати своєї роботи, при цьому виконує завдання, як професіонал, не 

зупиняючись вже на досягнутому та прагне вийти на новий професійний 
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рівень. Професійна підготовка поступово переходить до готовності 

майбутнього офіцера виконувати поставлені професійні завдання. 

Перехід від готовності супроводжується поступовим переходом до 

компетентності. Від компетентності до найвищої сходинки у процесі 

професійного розвитку-професіоналізму. Тому навчальний процес у 

вищих військових закладах проходить в умовах суперечностей між 

новими постійно зростаючими вимогами до сучасного рівня підготовки 

майбутніх офіцерів і недостатнім традиційним рівнем підготовки, між 

творчим рівнем викладання і репродуктивним характером навчання.  
 

____________________ 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ЕЛЕМЕНТАМ МАТЕМАТИКИ 

 

Ярослава Гарасимів, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 
 

Удосконалення професійної підготовки фахівців, зокрема для 

сфери дошкільної освіти, залишається одним із завдань модернізації 

вищої освіти. Сьогодні суспільство вимагає нових підходів до виховання 

і розвитку особистості дитини-дошкільника. Серед принципів побудови 

освітньо-виховного процесу в закладі дошкільної освіти (ЗДО) є: 

гуманізація, єдність загальнолюдського і національного, розвивальний 

характер виховання і навчання, індивідуалізація і диференціація, 

розвиток творчості на основі співробітництва і співтворчості, оптимізація 

навчального процесу та інші. Такі підходи до розвитку особистості 
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дошкільника дозволяють сформувати активну, діяльну особистість з 

високою пізнавальною активністю, свідомим ставленням до дійсності, 

бажанням до самореалізації. 

Наукові дослідження проведені в останні десятиліття 

(Ш. Амонашвілі, Л. Буркова, О. Брежнєва та ін.) показують, що розвиток 

пізнавальної активності у дошкільників можливий і залежить від 

створення оптимальних умов у процесі роботи закладу дошкільної 

освіти. 

Цьому повинно сприяти забезпечення формування готовності у 
майбутніх вихователів знань і умінь пізнавальної активності у дітей, 

зокрема у процесі навчання дошкільників елементів математики. 

Під час лекцій з предмету «Теорія та методика формування 

елементарних математичних уявлень», крім подачі знань, забезпечується 

активізація студентів з використанням експрес-опитувань, дискусій, 

коротких тематичних бесід. Студенти висловлюють свої думки, 

невимушено спілкуються; дається характеристика методів навчання 

дошкільнят, розглядається їх вплив на рівень пізнавальної активності 

дітей. 

Логічним продовженням лекцій є семінарсько-практичні заняття 

як важлива форма самостійної творчої роботи студентів. Їхня мета: 
поглибити, розширити і деталізувати знання студентів, які вони отримали 

під час лекцій і самостійної роботи з літературою, перевірити якість 

засвоєння, озброїти студентів практичними вміннями та навичками 

безпосередньої роботи з дітьми в ЗДО. 

Під час підготовки та проведення практичних занять студенти 

демонструють, зокрема, і створення умов для пізнавальної активності як 

на спеціально організованих заняттях з математики, так і у 

повсякденному житті. Дітей вчать досліджувати, експериментувати, 

моделювати різні за величиною, кількістю та просторовим розміщенням 

об’єкти, здійснювати вимірювання та елементарні обчислення.  

Отже, створене вихователем середовище буде активізувати 
пізнавальну діяльність дитини, якщо воно дає їй право вибору, не 

обмежує її можливості, не звужує коло пізнавальних інтересів і 

забезпечує умови для самовизначення. Дитина почувається комфортно і 

гідно. Чим різноманітнішим і доступнішим буде для дитини предметно-

ігрове середовище, тим вправніше вона взаємодіятиме з предметним 

світом, активніше пізнає його. 

Таким чином, з метою розвитку пізнавальної активності дітей 

майбутньому фахівцю дошкільної освіти необхідно вміти: 
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- організувати педагогічне середовище таким чином, щоб кожна 

дитина почувала себе комфортно у взаємодії з дорослим 

(вихователем); 

- організувати змістовне спілкування вихователя з дітьми, 

обговорювати з ними питання, що цікавлять їх, створювати умови 

для висловлювання своїх планів, експериментування; 

- в організації навчання дошкільнят спиратися на інтеграцію 

програмових завдань і дидактичних засобів, пропонувати творчі 

завдання у різних видах діяльності з урахуванням пізнавальних 
інтересів кожної дитини; 

- використовувати різні форми і методи навчання дітей, 

створювати умови для прояву самостійності, ініціативи, 

наполегливості, формувати вміння долати труднощі у вирішенні 

пізнавальних завдань, досягати успіху; 

- планувати й здійснювати роботиу з формування пізнавальної 

активності у дітей, залучаючи до безпосередньої участі педагогів, 

батьків; 

- в організації навчання дітей систематично використовувати 

завдання проблемного характеру; 

- підвищувати рівень пізнавальної активності на основі 
організації спільної роботи закладу дошкільної освіти та сім’ї. 

Отже, одним із завдань у діяльності вихователя є переведення 

дитини з об’єкта навчально-пізнавального процесу на суб’єкт власної 

пізнавальної діяльності, а це залежить від особистості вихователя як 

ключової фігури дошкільної освіти. 

 

___________________ 
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 54 

освіта» (на основі кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу) / К. Щербакова, О. Брежнєва. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 

199 с. 

4. Щербакова К. Методика формування елементів математики в 

дошкільників: навч. посібн. – К.: Вид-во Європейського університету, 

2011. – 262 с. 

 

  

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Наталія Джура, 
кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Збереження довкілля – одна з найважливіших проблем людства. Її 

вирішення можливе тільки за умови комплексної оцінки ситуації, 

прийняття стратегічних рішень і масштабних системних заходів у різних 

галузях діяльності, зокрема, в екологічній освіті та просвіті. Екологічна 

освіта потребує особливої уваги і має забезпечувати у суспільства 
здатність працювати заради сталого розвитку, розвивати вміння 

приймати рішення і діяти в інтересах збереження довкілля. Сталий 

розвиток необхідно розглядати як це процес розбудови держави на основі 

узгодження і гармонізації соціальної, економічної та екологічної 

складових з метою задоволення потреб сучасних і майбутніх поколінь. 

Основою сталого розвитку є паритетність відносин у тріаді людина – 

господарство – природа. Одним із головних важелів у вирішенні гострих 

екологічних і соціально-економічних проблем сучасної України має стати 

підготовка громадян із високим рівнем екологічних знань, екологічної 

свідомості й культури на основі нових критеріїв оцінки взаємовідносин 

людського суспільства та природи (не насильство, а гармонійне 
співіснування з нею!). Екологічну освіту необхідно спрямовувати на 

формування екологічної культури усіх верств населення України.  

Для дошкільнят освітню стратегію в інтересах сталого розвитку 

необхідно реалізовувати на засадах одного з напрямів гуманістичної 

педагогіки – педагогіки «емпауерменту» (з англ. еmpowerment – надання 

людині мотивації й натхнення до дії). Основні принципи емпауермент-

педагогіки: 1) створення умов для формування у дитини впевненості у 

власних силах і можливостях та відповідальності за результати навчання; 

2) прийняття нею рішень щодо власного стилю життя та їх виконання; 3) 
забезпечення психологічного комфорту дітей під час занять як за 
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допомогою спеціальних прийомів, так і через доступність змісту (за 

принципом вибору кожною дитиною тих кроків, які вона хоче і може 

здійснити); 4) створення умов для появи у дітей ентузіазму і почуття 

задоволення від результатів групової й індивідуальної роботи, виконання 

дій і вироблення звичок поведінки, орієнтованих на сталий розвиток, що 

досягається завдяки постійному позитивному (як за формою, так і за 
змістом) зворотному зв’язку. 

Важливими складовими елементами методики опрацювання освіти 

для сталого розвитку (ОСР) у дошкільному закладі є самопізнання, 

самонавчання дітей через діяльність, націлення їх на прийняття 

самостійних рішень у повсякденному житті, виконання дій у напрямі 

сталого розвитку. Побудований на зазначених вище засадах освітній 

процес покликаний допомогти дітям не тільки уявляти своє бажане 

майбутнє, а й активно його наближати. Бажання піклуватися про довкілля 
виникає на основі інформації про значення власних дій та оцінку 

результатів. 

У процесі такого навчання педагог виступає організатором дій 

дітей, надихає їх, підбадьорює і скеровує їхні зусилля, спонукає до 

вибору способу діяльності, самостійного виконання обраних дій та їх 

обговорення. Педагог лише створює умови для безпечного і ефективного 

процесу навчання, запрошує взяти в ньому участь. Він повинен вміти 

слухати і чути дитину, не оцінююючи її особисті зміни. Важливим 
чинником є демонстрація самим педагогом моделей поведінки, 

орієнтованої на сталий розвиток, а також розвиток у дітей навичок 

критичного мислення. Використання проблемних питань спонукає їх до 

пошуку відповіді спільно з дорослими й однолітками за допомогою 

доступних їм засобів.  

Реалізація в роботі дошкільного закладу ідей ОСР передбачає 

засвоєння дітьми, а через дітей їхніми батьками та самими педагогами, 

надзвичайно важливих навичок екологічно-, економічно- й соціально-
доцільної поведінки, без якої неможливе створення та існування 

суспільства сталого благополуччя, суспільства, яке засобами 

комфортного існування сьогодні з любов’ю створює таке ж комфортне 

майбутнє для наступних поколінь. 

 

__________________ 

 

1. Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку : навч.-метод. 
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РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ХІМІКІВ 

 У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Марія Дзіковська, 

аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців зі 

спеціальності «Хімія» передбачає цілий комплекс навчально-методичних 

та наукових заходів, які спрямовані на формування загальних та 

спеціальних (фахових) компетентностей випускника за освітнім рівнем 

бакалавра. 
Для формування професійної компетенції майбутнього фахівця 

необхідно застосовувати різноманітні форми, методи та засоби навчання. 

Важливим аспектом у даному контексті виступає чітка організація 

освітнього процесу таким чином, щоб студент зумів самостійно 

вирішувати поставлені перед ним задачі. І не просто вирішувати, а 

вибудовувати логічні висновки. У нас постає запитання, яку визначальну 

роль відіграє самостійна робота в ефективності професійної підготовки 

майбутнього фахівця.  

Саме поняття «самостійна робота» здобувача освіти різними 

вченими розглядається в кількох аспектах.  

Ми розділяємо думку М. Савчин, що самостійна робота виступає 
вагомим чинником сформованості компетентності «вміння вчитися» [1, 

с. 328].  

Звісно, вміти самоорганізовуватись, навчитися працювати 

самостійно з навчальним матеріалом для подальшого застосування його 

на лабораторних, практичних чи семінарських заняттях є викликом для 

кожного студента. Але зумівши самонавчатись – це дасть хороші 

результати у навчанні. 

Метою самостійної роботи, на думку Л. Поєдинцивої – є навчити 

майбутніх фахівців осмислено і самостійно працювати спочатку з 

навчальним матеріалом, потім із науковою інформацією, закласти основи 
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самоорганізації і самовиховання таким чином, аби сформувати вміння 

надалі безперервно підвищувати свою кваліфікацію протягом 

професійної діяльності [2].  

Інколи науковці розглядають самостійну роботу як частину одного 

або елемент навчального заняття. Окрім цього, вона завжди 

контролюється і оцінюється педагогом. Але чи це дає результат, чи лише 

додаткові бали для студента? На нашу думка, самостійна робота – це така 

розумова діяльність студента, яка би мала бути індивідуальною для 

кожної особистості та звісно завжди результативною при будь-якому 
результаті. Студент повинен працювати не для того, щоб щось комусь 

доказати, а для того, що змогти здобутті знання, уміння застосувати в 

подальшому на практиці. Самостійна робота повинна виступати 

важливим чинником для формування професійної компетентності 

студента. Причому від організації цієї роботи і буде ефективний 

результат. Адже запорукою успіху – є наполеглива праця. На сьогодні є 

багато джерел звідки можна почерпнути інформацію в галузі хімії, це і 

різноманітні інтернет-ресурси, наукові гуртки, наукові бібліотеки та ін.  

Ми вважаємо, що заклад освіти студентові повинен надавати не 

лише готові знання, а ще й навчити самостійно навчатись та 

поглиблювати здобуті знання, уміння для того, щоб навчитись мислити, 
вирішувати поставленні задачі та розвивати навички «softskills». 

 

________________ 
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добра, милосердя та ін. Засвоєння вказаних принципів здійснюється у 

процесі морального виховання дітей вже з дошкільного віку. 

Моральне виховання – цілеспрямований процес організації та 

стимулювання різнобічної діяльності, спілкування, спрямований на 

оволодіння моральною культурою поведінки, ставленням до 

навколишнього світу [3, с. 210]. 

О. В. Вишневський зазначає, що сутність морального виховання 

полягає в тому, що людина утверджує в собі свою природну схильність 

до добра та готовність відстоювати його в собі та житті. Це виховання 
зорієнтоване на засвоєння людиною абсолютних вічних норм співжиття, 

які носять універсальний, вселюдський характер і є необхідним 

елементом людяності [1, с. 78].  

Період дошкільного та молодшого шкільного віку є періодом 

сензитивним, оскільки в цей час формується моральна сфера, моральні 

цінності, усвідомлюється необхідність моральних якостей. 

У лексикографічних джерелах подано різні тлумачення терміна 

“паремія”. Так, дослідниця О. Селіванова залучає до паремій прислів’я, 

приказки (приповідки), етикетні формули (вітання, побажання, 

порівняння), прикмети, каламбурки, крилаті вислови тощо [2].  

Важко переоцінити роль паремій у моральному вихованні 
дошкільників та молодших школярів. Адже, прислів’я та приказки навчають 

любові до ближнього (Чого сам собі не зичиш – того і другому не жадай; 

Людина без друзів – що дерево без коріння); любові до рідного краю (У 

ріднім краю – як у раю; Нема на світі другої України, немає другого Дніпра; 

У чужім краю і солов’ї не цвірінькають); дружності (Одна ластівка весни не 

приносить; Один у полі – не воїн; Одна бджола меду не наносить); умінні 

любити природу (Природа одному мати, другому – мачуха; Хто полю 

годить, тому жито родить; Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає; 

Весняне сонце – як дівчини серце; Чисте небо не боїться ні блискавки, ні 

грому); шанувати своє здоров’я (Здоров’я – дорожче багатства; Здоров’я за 

гроші не купиш; Недосипаєш – здоров’я втрачаєш; Рух – це здоров’я; В 
здоровому тілі – здоровий дух; Було б здоров’я, на все інше наживеш; Їж – 

не переїдайся, пий – не перепивайся, говори – не переговорюйся, то будеш 

здоров). Окремі паремії використовують також для формування родинних 

стосунків, виховують повагу до батьків (Добрі діти – батькам вінець, а злі 

діти – кінець; Шануй батька й неньку, то буде тобі скрізь гладенько; Все 

купиш, лише тата і мами – ні; Рада б мати до дітей небо прихилити та 

зорями вкрити). Формуванню мотивації до навчально-пізнавальної 

діяльності сприяє вивчення таких паремій: Мудрим ніхто не вродився, а 

навчився; Книга вчить, як на світі жить; Вченому світ, а невченому тьма. 

Розвивати наполегливість до навчання допоможе вивчення таких паремій: 
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Не кажи – «не вмію», а кажи – «навчусь»; Без муки немає науки; Успіх у 

навчанні залежить від уміння не здаватися, коли щось не вдається.  

Вихователю та учителеві слід систематично звертати увагу на 

збагачення мовлення здобувачами дошкільної та початкової шкільної 

освіти прислів’ями, приказками, афоризмами. 

Паремії доцільно вживати на усіх заняттях, закріплюючи 

попередньо вивчений матеріал, щоб вихованці та учні знали їхнє 

значення і активно вживали у мовленні. Доцільно використовувати такі 

критерії відбору паремій для здобувачів дошкільної та початкової 
шкільної освіти: змістовність, інформативність; доступність змісту; 

наявність у творах, рекомендованих для читання молодшими школярами; 

виховна роль паремій.  

Підсумовуючи, варто відзначити, що моральне виховання 

дошкільників та учнів значною мірою повинно здійснюватися засобами 

української пареміології. Уміння правильно і доречно використовувати в 

усному та писемному мовленні паремії є ознакою високого рівня 

володіння мовою, вихованістю і знання культури. 

 

__________________ 
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значущих надбань вітчизняної й світової духовної культури. Головна 

мета національного виховання – набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського 

народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, 

формування у молоді особистісних рис громадянина Української 

держави. 

Ніщо не може бути ефективнішим, аніж апробовані віками 

складові виховної системи, творцем якої був український народ. 

Національна стратегія розвитку освіти і України на період до 2021 
року визначає одним із стратегічних напрямів державної політики у сфері 

освіти – побудову ефективної системи національного виховання на 

засадах загальнолюдських, полікультурних, громадських цілей, 

забезпечення морально-духовного, культурного розвитку дитини, 

формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і 

світу [1]. 

В Базовому компоненті дошкільної освіти зазначено, що 

дошкільна освіта, як перша самоцінна ланка має гнучко реагувати на 

сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною 

якісною інформацією, орієнтуватися на загальнолюдські та національні 

цінності. 
Вагомий внесок у розвиток педагогічної думки в Україні внесла 

С. Ф. Русова – просвітителька, педагог, вихователь, громадська діячка, 

письменниця. Її невтомна педагогічна, наукова та громадська діяльність 

була спрямована на розробку концепції національної освіти і виховання. 

Важливими в історії української педагогіки були її ідеї національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. Виховання в дітей 

патріотичних почуттів С. Русова вважала можливим в дошкільному 

закладі.  

Національна система освіти і виховання має формувати 

національно свідомих громадян української держави. Ці переконання 

С. Ф. Русової стали нормою її життя, науковою позицією, мірилом 
справжньої духовної цінності. 

Під національно-патріотичним вихованням С. Русова розуміла 

насамперед викладання рідної мови, а також включення в навчальну 

програму таких видів діяльності, які найбільше сприяють формуванню 

патріотичної свідомості і високих моральних якостей. Такими, на її 

думку, є: історія та географія рідного краю, народне мистецтво ‒ музика, 

співи, орнаментика і т.ін., тобто все те, що, за сучасною термінологією, 

називають краєзнавством [2]. 

Краєзнавча робота, на її думку, розкриває широкі можливості для 

виховання в дітей патріотичних почуттів, а також виступає ефективним 
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засобом всебічного розвитку особистості, сприяє зв’язку теоретичних 

знань з навколишньою дійсністю. Саме краєзнавча робота дає змогу 

вивчити навколишнє середовище з позиції цілісної картини світу, бачити 

«сучасне життя не як щось одірване, випадкове, а як частину чогось 

великого, суцільного, що має звʼязок з колишнім і з майбутнім» [3]. 

Краєзнавча робота допомагає краще пізнати рідний край, вивчити 

його багатства, зрозуміти красу його природи. Де б людина не була, вона 

завжди згадує свій край, де минуло її дитинство, зберігаючи любов до 

рідного краю на все життя. Вивчаючи рідний край, діти вчаться любити 
Україну.  

С. Русова висловила думку: «Зміст краєзнавчої роботи має 

базуватися на вивченні історії, географії та природи рідного краю» [3]. 

Вона зазначала, що на дитину впливають природа і клімат краю, народні 

звичаї і традиції, суспільний устрій і становище матері та дитини в сімʼї . 

Певну роль педагог відводила методам і формам краєзнавчої 

роботи, оскільки ефективність навчання однаковою мірою залежать від 

змісту і від форми його подачі. Педагог стверджувала: у дошкільному 

закладі потрібно вивчати явища і предмети, що безпосередньо оточують 

дітей, оскільки це «зацікавить і наверне їх думку на те, що вони хоч і 

бачать щодня, але без уваги, без наукового освітлення». 
В старших групах краєзнавча робота повинна проводитись на 

більш високому науковому рівні. За С. Русовою, це може бути створення 

у закладі власного історико-природознавчого музею, що сприятиме 

вихованню в дітей любові до рідного краю, до свого народу, навчить їх з 

повагою ставитись до історії, до минулого [2]. 

Важливою передумовою успішного вивчення рідного краю 

С. Русова вважала екскурсії, які максимально сприяють естетичному 

сприйманню навколишнього середовища. Краса природи, якою 

одночасно милується вся група, глибоко вражає дитячу душу, викликає 

почуття захоплення й любові до довкілля. 

Значну виховну роль С. Русова вбачала у народних традиціях, 
зокрема у проведенні свят. Свято має викликати позитивні емоції, 

залишати світлий спомин на все життя людини. Вона писала: «В 

кожному святі треба єднати народне, національне, фольклорне з 

загальнокультурним і дати щось естетичне, красиве й радісно веселе» [3]. 

Вивчаючи систему педагогічних ідей С. Русової, її освітню 

діяльність, можемо констатувати: її ідеї про створення національно-

патріотичного виховання перегукуються з сучасними завданнями 

оновлення дошкільної освіти. 

У сучасних закладах дошкільної  освіти у краєзнавчій роботі 

вихователі використовують форми і методи, на які вказувала видатний 
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педагог, а саме: екскурсії, розповіді про рідне місто, бесіди про життя 

рідного краю, цільові прогулянки, свята та розваги, зустрічі з відомими 

людьми. 

Отже, уся краєзнавча робота з дошкільниками сприятиме  розвитку 

пізнавальної активності, формуванню стійкого інтересу до 

народознавчого матеріалу, бажанню глибше пізнати свій народ, свої 

національні корені, допоможе виховати національно свідомих патріотів 

своєї Батьківщини. 

 
______________________ 
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МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ОДНА ЗІ СКЛАДОВИХ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Світлана Кость, 

кандидат наук із соціальних комунікацій,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

На сучасному рівні розвитку українського суспільства 

спостерігається високий рівень інтеграції у всіх сферах життя людини, а 

у системі вищої освіти, яка перебудовується відповідно до європейських 
стандартів, – наголошення на компетентнісному підході до навчання. Це і 

зумовлює необхідність формування у майбутніх педагогів закладу 

дошкільної освіти міжкультурної компетентності як однієї з ознак 

висококваліфікованого конкурентноспроможного фахівця, який 

налаштований і готовий до міжкультурного спілкування, а також може 

успішно працювати в умовах культурного розмаїття, адже через процеси 

трудової та вимушеної міграції населення України вже не є дивиною 

присутність у закладах дошкільної освіти здобувачів та працівників – 

представників різних культур. Крім високих професійних якостей від 

сучасного педагога закладу дошкільної освіти ринок праці вимагає також 
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інших вмінь, наприклад: уміння швидко і якісно виконувати поставлені 

завдання, толерантність, усвідомленість, комунікабельність, 

стресостійкість тощо. Загалом ці вимоги відповідають сучасним 

принципам суспільства і вони повинні бути в арсеналі кожного фахівця, 

незалежно від сфери його діяльності. 

На думку Кожевникової А., Дудко Я., Голубенко Н., професійна 

компетентність – це не лише сума знань, умінь і навичок, а радше 

складна інтегрована якість особистості, що зумовлює можливість 

виконання діяльності з їх втілення в управління педагогічним процесом 
на основі компетенцій, набутих педагогом під час навчання у закладі 

вищої освіти [1, c. 122]. 

Міжкультурна компетентність розглядається у науковому 

педагогічному дискурсі як частина професійної компетентності педагога. 

Широко використовується таке визначення терміна «міжкультурна 

компетенція» – це «комплекс знань і вмінь, що дають змогу індивіду в 

процесі міжкультурної комунікації адекватно оцінювати комунікативну 

ситуацію, ефективно використовувати вербальні й невербальні засоби, 

втілювати в практику комунікативні наміри й перевіряти результати 

комунікації за допомогою зворотного зв’язку» [3, c. 17]. Поняття 

«міжкультурна компетенція» і «міжкультурна компетентність» 
зіставляються як такі, які взаємодоповнюються і взаємозумовлюються. 

Виходимо із того, що компетенція – це сукупність знань і навичок у 

певній сфері діяльності, а компетентність передбачає їх застосування. 

Щодо формування міжкультурної компетентності у здобувачів 

вищої освіти педагогічного профілю, то науковці зауважують, що цей 

процес починається з визнання майбутнім педагогом того, що існують 

відмінності між представниками різних культур, і вироблення у своїй 

аксіологічній системі поваги та позитивного ставлення до них 

(відмінностей – Авт.). Найвиразніше сформованість міжкультурної 

компетенції виявляється в умовах, коли особа психологічно й соціально 

готова раціонально, обмірковано діяти у нетиповій ситуації, а не 
відповідно до норм рідної культури. Однією з характерних рис педагога, 

який працює в міжкультурному середовищі, є адаптивність, яка 

виявляється у вмінні і здатності пристосовуватися до міжкультурних 

взаємин, свідомо підлаштовуватися під інші норми, закони, поводитися 

невимушено. У професійному словнику компетентного у міжкультурній 

сфері фахівця-педагога закладу дошкільної освіти не повинно бути слова 

«чужі», його варто замінити на стилістично нейтральне «інші», також 

потрібно відмовитися від стереотипного, часто несвідомого поділу людей 

на «своїх» і «чужих». 
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Саломова Г. Ш. зазначає, що міжкультурна компетентність означає 

не тільки поважати і цінувати культуру певного народу, а й бути 

поблажливим до етнічних і культурних меншостей, бути терпимим до 

їхніх обрядів і релігій, вміти уникати конфліктів, які виникають через 

недостатній рівень володіння мовою одного з учасників спілкування, а 

також через невиявлення належної поваги до традицій, яких 

дотримується інший учасник міжкультурної взаємодії [2]. 

Отже, сформована міжкультурна компетентність педагога закладу 

дошкільної освіти, мотивованого на виховання гармонійної особистості 
дошкільника, є важливою складовою професійної компетентності 

фахівця, на якій базується ефективна професійна діяльність, і загалом є 

привабливою рисою вдачі особистості, яка свідчить про її високий 

інтелект та духовну культуру.  

 

____________________ 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Мар’яна Лах, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Згідно програми для загальноосвітніх навчальних закладів з 

іноземних мов, головна мета навчання англійської мови полягає у 
формуванні в учнів комунікативної компетентності з урахуванням 

комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, 

оволодіння уміннями та навичками спілкуватися в усній і письмовій 

формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої 

поведінки у типових сферах і ситуаціях. 

З кожним роком питання забезпечення належного рівня 

інформаційного обслуговування навчального процесу стає більш 

актуальним. Зберігається стійка тенденція до розширення впливу 

інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) на систему навчання. 

Використання цих технологій урізноманітнює та покращує 

навчальний процес, розширює дидактичні можливості вчителя, підвищує 
мотивацію й пізнавальну активність учнів та авторитет учителя на уроці 

англійської мови. Для сучасного школяра комп’ютер стає невід’ємною 

частиною його життя. Тому використання комп’ютерних технологій в 

навчальному процесі є актуальною проблемою сучасної шкільної освіти. 

Інформаційно-комунікативні технології є рушійною силою, 

оскільки педагоги розуміють, що поєднання цифрових технологій і 

ресурсів дає більше можливостей для розширення горизонтів і 

поліпшення якості навчання, викладання та підготовки, ніж всі попередні 

освітні технології від шкільної дошки до телебачення. Велика частина 

викладання та навчання є вербальною, чи то слова, числа, формули або 

зображення. Цифрові навчальні матеріали якісно відрізняються від 
традиційних навчальних матеріалів своєю можливістю керувати ними. 

ІКТ є координатором, так як Інтернет − це унікальний засіб для 

широкого, доступного поширення освітнього матеріалу. Оскільки 

Інтернет також став засобом взаємодії, його потенціал для викладання і 

навчання став ще більш істотним. Найголовніше, що саме учні мають 

величезний вплив на впровадження новітніх технологій на всіх рівнях 

освіти. Шкільні системи розуміють, що повинні пристосуватися до 

цифрового покоління дітей та обирають онлайн в більшій кількості, ніж 

будь-коли. 
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Існує безліч комп’ютерних програм, що допомагають вчителю й 

учням при оволодінні англійською мовою. 

Комп’ютерні навчальні програми мають багато переваг перед 

традиційними методами навчання. Вони дозволяють тренувати різні види 

мовної діяльності і сполучити їх у різних комбінаціях, допомагають 

усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні здібності, створити 

комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також забезпечують 

можливість обліку ведучої репрезентативної системи, реалізацію 

індивідуального підходу й інтенсифікацію самостійної роботи учня. 
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні 

іноземної мови, безсумнівно, має велике практичне значення, а саме: 

 є ефективним засобом візуалізації навчального матеріалу, 

дозволяючи вчителю реалізувати свій творчий потенціал; 

 допомагає вчителю у здійсненні особистісно-орієнтованого 

підходу до навчання; 

 сприяє розширенню кругозору учнів і підвищення їх 

культурного рівня; 

 є засобом підвищення мотивації до вивчення предмета; 

 стимулює пошукову діяльність учня і сприяє розвитку його 
творчих здібностей. 

Таким чином, переваги впровадження ІКТ ‒ це ефективний 

допоміжний технічний наочно-слуховий засіб; допоміжний засіб учбово-

пізнавальної діяльності учнів; засіб підвищення мотивації та бажання 

учнів вивчати англійську мову; засіб підвищення інтерактивної та 

комунікативної діяльності. 

Отже, використання ІКТ на уроках англійської мови може стати 

потужним фактором збагачення індивідуальної основи розумового, 

естетичного, морального розвитку учня. Комп’ютерно-орієнтовані засоби 

навчання досить перспективні для підвищення творчої активності. Учень 

від об’єкта навчання, отримувача готової навчальної інформації, стає 

активним суб’єктом навчання, він може самостійно здобувати необхідну 
інформацію і навіть вміти знайти, сконструювати необхідні для цього 

способи дій. 

 

__________________ 
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УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯФОРМУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ПРАКТИКУ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Світлана Лозинська, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Здоров’я людини – найбільша цінність. Закон України «Про 

дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров’я дитини як першочергове завдання 

розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни [4]. 

Необхідною умовою збереження і зміцнення усіх складників 
здоров’я, а отже й повноцінного і своєчасного розвитку фізичної, 

соціально-моральної, інтелектуально-пізнавальної, емоційно-ціннісної, 

творчої та інших сфер дитячої особистості є застосування в освітньому 

процесі закладів дошкільної освіти науково вивірених, експериментально 

апробованих інноваційних освітніх методик і технологій 

здоров’язбережувального і здоров’яформувального спрямування. 

Важливо, щоб такі методики і технології органічно інтегрувалися в 

цілісний освітній процес окремої вікової групи і всього закладу 

дошкільної освіти реалізувалися комплексно через створення безпечного 

розвивального предметного, природного і соціального середовища, 

екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного 
обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системний 

підхід до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і 

мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, 

доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: 

педагогами, дітьми та батьками вихованців,  при цьому, залишаючи 

дитину центром усіх освітніх впливів [5]. 

В освітній лінії «Особистість дитини» Базового компонента 

дошкільної освіти приділено значну увагу збереженню та зміцненню 

здоров’я дитини, його значенню для повноцінної життєдіяльності, 

дотриманню правил здоров’язбережувальної поведінки [1]. 

https://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/47521/
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Сутність здоров’язбережувальних та здоров’я-формувальних 

технологій постає в комплексному оцінюванні умов виховання та 

навчання, що дають змогу зберігати наявний стан дітей, формувати 

вищий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, 

здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку, 

прогнозувати можливі зміни здоров’я і проводити відповідні психолого-

педагогічні, коригувальні, реабілітаційні заходи з метою забезпечення 

успішності освітньої діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартості», 

поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища [1]. 
Здоров’язбережувальні технології вчені розуміють як: 

 сприятливі умови навчання та виховання дитини в ЗДО 

(відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик 

навчання та виховання); 

 оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до 

вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних 

норм); 

 повноцінний та раціонально організований руховий режим. 

Формування основ здорового способу життя у дітей дошкільного 

віку передбачає широке використання у процесі організації дитячої 

життєдіяльності в закладах дошкільної освіти комплексу різних засобів,  
серед яких:  

 гігієнічні фактори (режим харчування, сну, діяльності й 

відпочинку, гігієна одягу, взуття, приміщень, обладнання тощо); 

 фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму, 

праця);  

 чинники природного середовища (повітря, сонце, вода).  

Поряд з традиційними засобами фізичного виховання, 

оздоровлення дошкільників у практиці роботи закладів дошкільної освіти 

знаходять місце інноваційні. А саме: 

Фітбол-гімнастика – вправи з використанням м’яча,  що має певні 

властивості (розмір, колір, запах, пружність), які застосовуються з 
оздоровчою метою.  

Стретчинг – система вправ, заснована на статичних розтягненнях 

м’язів тіла і хребта, яка дає змогу запобігати порушенню постави, має 

оздоровчий вплив на весь організм, допомагає активізувати його захисні 

сили. 

Горизонтальний пластичний балет – система партерних рухів, 

що виконуються у горизонтальних вихідних положеннях від положення 

лежачи у позі ембріона до положення стоячи на колінах, повільно і 
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плавно, у супроводі класичної і сучасної музики у формі цілісних 

композицій. 

Дитячий туризм – організована форма роботи, спрямована на 

вдосконалення та комплексний розвиток рухових навичок дошкільнят у 

природних умовах. Під час туристичних походів діти ознайомлюються з 

правилами поведінки в природі, вчаться орієнтуватися на місцевості, 

долати перешкоди, діяти злагоджено, підтримувати одне одного, 

почуватися впевнено за будь-яких обставин. Регулярне проведення 

туристичних походів дає змогу значною мірою інтенсифікувати руховий 
режим дітей, поліпшити їхню фізичну підготовленість [2, c. 26]. 

Пластик-шоу – це система фізичного виховання, спортивного 

тренування, корекції порушень опорно-рухового апарату, оздоровлення й 

творчого самовираження дошкільнят, яка поєднує елементи партерного 

танцю, пластики, ЛФК, естетичної гімнастики, йоги, хореографії та 

передбачає елементи театрального дійства [3, c. 28]. 

Дитячий фітнес – це фізичний розвиток дітей в умовах 

одночасного розвитку їх розумових здібностей на основі принципів 

«ненасильницького» фізичного виховання, коли вимоги педагога 

непомітно перетворюються на бажання самої дитини, і це дає змогу 

прищепити дитині пізнавальне ставлення до свого власного тіла, до його 
стану і можливостей. 

Отже, використання традиційних та інноваційних оздоровчих 

технологій сприяють всебічного розвитку, зміцненню здоров’я, 

загартуванню, підвищенню розумової та фізичної працездатності дітей 

дошкільного віку. 

 

__________________ 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ 

СТРАТЕГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ЮРИСТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ ФРАНЦІЇ 

 

Олена Писаревська, 

аспірант кафедри  початкової і дошкільної освіти 

 

Однією із ознак сучасного суспільства є стрімкий розвиток 

міжнародних контактів, глобалізація освітніх процесів та потреба у 

відповідності професійних компетентностей українських фахівців 

потребам міжнародного ринку праці. Зміни у соціальному та 

економічному житті країни, євроінтеграційні процеси, реформи у галузі 

освіти вимагають нових підходів до навчання. Аналіз досвіду Франції, як 

країни-учасниці єдиного європейського освітнього простору та країни, 

престиж освітніх установ якої є відомим у всьому світі, може бути 
корисним для покращення стану освіти у галузі міжнародного права в 

Україні та впровадження необхідних змін. Організацію навчального 

процесу в університетах та вищих школах Франції викликає інтерес, 

оскільки юридичні факультети цієї країни мають довгу історію і 

відзначаються якістю надання освітніх послуг. Необхідність дослідження 

освітніх стратегій в університетах Франції пов’язана із змінами в системі 

освіти України. Останніми роками суттєво пожвавилася міжнародна 

студентська мобільність; випускники українських вишів мають змогу 

стажуватися та працювати у міжнародних організаціях та європейських 

структурах, таких, як Європарламент, Європейська комісія, 

Європейський суд з прав людини, ООН, ЮНЕСКО і т. д. Дослідження 
формування стратегічної компетентності є важливим, оскільки володіння 

стратегіями і тактиками фахового спілкування є запорукою ефективної 

професійної діяльності, а знання міжнародного досвіду у цій галузі 

дозволить застосувати найкращі практики в навчальному процесі 

українських студентів і допоможе подолати міжкультурні бар’єри. 

Професійна компетентність сучасного юриста – це сформованість 

цілісного комплексу знань, умінь та навичок, психологічних якостей та 

професійних можливостей, вміння використати ці знання, навички і 

досвід в конкретно даних умовах, досягнувши при цьому максимально 

позитивного результату [2; 41]. Вона передбачає поєднання здатності 
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фахівця до творчого розв’язання проблем і наявність професійних умінь. 

Тож, ключовими компетентностями для майбутнього юриста є 

методологічна, етична, комунікативна та інформаційна. Комунікативна 

компетентність описує усі форми соціальних практик юристів у процесі 

вербальної і невербальної комунікації. Інформаційна компетентність 

полягає у вмінні ефективно використовувати усі наявні інформаційні 

ресурси. Професійну компетентність юриста також складають такі її 

компоненти: інтелектуальна, управлінська, соціальна, мовленнєва, 

суспільно-корисна, продуктивна, автономізаційна, міжкультурна і 
стратегічна. Тож, стратегічну компетентність розглядаємо як складову 

комунікативної компетентності юристів. Сучасні дослідники виділяють 

різні компоненти в структурі комунікативної компетентності, однак 

стратегічна компетентність як складова комунікативної, виникає у 

дослідженнях багатьох авторів [3; 46]. Характеристика структурних 

компонентів комунікативної компетентності є різною у різних авторів. 

Французька дослідниця Софі Муаран [3; 2] розглядає лінгвістичну, 

дискурсивну, референтну та соціокультурну складову. В свою чергу, 

дослідники Бержерон, Демаре та Дюкер до чотирьох попередніх 

складових додають соціолінгвістичну та стратегічну компетентність, 

визначаючи її як «здатність використовувати вербальні і невербальні 
стратегії, щоб підтримувати контакт із співрозмовниками і керувати 

комунікацією» [1; 32]. Оскільки стратегії і тактики є ключовою 

складовою професійної компетентності юриста, стратегічна 

компетентність займає чільне місце у її структурі, а навчальні програми 

французьких закладів вищої освіти, що формують майбутніх юристів, 

містять чимало дисциплін, спрямованих на її формування, наприклад 

дисципліна «Юридична методологія», що вивчається на 1-му році 

освітнього рівня «Бакалавр»; курс зосереджується в основному на 

чотирьох видах письмових робіт: есе (la dissertation), текстовий коментар 

(le commentaire de texte), практичний випадок (le cas pratique) та коментар 

постанови (le commentaire d’arrêt) і має на меті набуття та розвиток 
стратегічного потенціалу студентів. 

 

________________ 
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РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГІГІЄНИ 

ПЕДАГОГА ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО 

ЗДОРОВ’Я ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗДО 

 

Марія Прихід, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Реалії сучасного світу через свою складність, динамічність та 

суперечливість продукують різноманітні проблеми для людини, 
захоплюючи її особистий простір. Збільшення повсякденних фізичних і 

психічних навантажень, загострення екзистенційного почуття страху, 

невпевненості, розгубленості та розчарування, неминучий вплив на 

особистість інформаційних потоків – усе це негативно позначається на 

здоров’ї людини загалом і на її психічному здоров’ї зокрема. Враховуючи 

те, що людське життя є найвищою суспільною цінністю, формування 

здоров’язберігальної інформаційної поведінки має бути першочерговою у 

формуванні особистості здобувача освіти закладу дошкільної освіти. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про дошкільну освіту» одним 

із пріоритетних завдань дошкільної освіти в Україні є збереження та 

зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини. Освітній 
процес в умовах закладу дошкільної освіти – це цілеспрямований процес  

взаємодії дорослих і дітей, який розвивається в часі та межах певної 

системи, носить особистісно-орієнтований характер. Він спрямований на 

досягнення соціально-значущих результатів, а саме: набуттю життєвої 

компетентності, розвитку базових якостей особисті в різних видах 

діяльності. 

Освітній процес повинен відбуватися у формі не прямого, а 

опосередкованого навчання, і здійснюватися під час спільної діяльності 

дитини і дорослого, яка (діяльність – Авт.) адекватна можливостям дітей 

раннього та дошкільного віку. Педагог ЗДО має володіти знаннями про 

вікові та психологічні особливості дітей, їхні індивідуальні можливості та 
потреби, а також гнучко та варіативно застосовувати форми та види 

організації освітньої діяльності. 

Важливою особливістю організації освітнього процесу є 

використання інформаційно-комунікаційних та комунікаційних 

технологій, використання у освітній діяльності мультиплікації та добір 

художніх творів для дітей певної категорії, під час яких діти могли б, з 

одного боку, працювати індивідуально, з іншого – працювати разом, 

виявляти ініціативу, радитися один з одним, допомагати. Необхідно так 

проектувати діяльність дітей, щоб діти не лише набували та 

розширювали свої знання, а й ставали більш уважними один до одного, 



73 

 

до дітей іншого віку, до дорослих, вміли б висловлювати свої думки, 

слухати і поважати думки інших тощо. Отже, під час спеціально 

організованої навчально-пізнавальної діяльності педагог має сприяти 

тому, щоб дитина отримувала адекватний віку обсяг інформації та 

практично засвоювала важливі уміння та навички в рамках цієї 

інформації, щоб опанувала систему моральних цінностей, отримувала 

життєвий соціальний досвід спілкування та доречної поведінки. 

Тому велика відповідальність покладається на педагога, на його 

рівень обізнаності, сформованості інформаційної гігієни та бажання 
формувати у дітей здоров’язберігальну інформаційну модель 

життєдіяльності. 

Для дітей дошкільного віку здебільшого створюють мультимедійні 

інтерактивні видання, основу яких становлять розвивальні ігри. Їхня 

тематика може бути різноманітною, але має відображати реальність і 

впізнаваність. Проте є теми, яких варто уникати: смерть, страх, відомості, 

що можуть негативно вплинути на психічний стан дитини і до яких вона 

морально може бути не готова. Надзвичайно важлива інтерпретація теми, 

тобто основним є не обʼєкт розповіді, а спосіб викладення матеріалу, а 

також висновки, які зробить педагог спільно з дітьми у кінці історії. 

Інтерпретація будь-якої теми, яка використовується у практичній 
діяльності з дітьми має базуватися на оптимізмі. Діти дошкільного віку 

впевнені у справедливості світу та перемозі добра над злом. Педагог, 

використовуючи інтерактивне видання, має не лише розкрити тему у 

зрозумілий для дитини-читача спосіб, а й вступати з аудиторією у діалог, 

пояснюючи складні питання та власну позицію щодо них. Основна 

функція, яку має виконувати видання для дітей дошкільного віку, – 

пізнавальна. Через текстову та ілюстративну інформацію, аудіо та відео 

потрібно формувати уявлення дитини про навколишній світ, відповідати 

на її запитання, надавати уроки морального виховання. Щодо 

ілюстративного оформлення, важливо зважати на вік читачів, для яких 

призначене видання. Для дітей дошкільного віку важлива кольорова гама 
предметів, які діти бачать довкола себе. Тому у книжці не варто 

зловживати надто темними (чорним, темно-синім, темно-зеленим) 

кольорами і робити акцент на яскравий червоний колір, зважаючи на те, 

що він може викликати не лише перевтому для зору, а й надмірне 

збудження. 

У ранньому дошкільному віці  діти чудово сприймає назвучування 

певної інформації. У мультимедійному інтерактивному виданні цю 

функцію реалізовано за допомогою звукового супроводу чи відеоролика. 

Дитина віком 4–5 років уважна й активно реагує на зовнішні подразники. 

Малюк самостійно може керувати навігацією у книзі (заходити/виходити, 
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вмикати паузу/грати, регулювати гучність і розмір відео/картинки). 

Звуковий супровід має викликати позитивні емоції, музику потрібно 

добирати приємну й спокійну, інакше дитина не засвоїть інформацію 

повноцінно. Дитина 6–7-річного віку сьогодні є впевненим користувачем 

електронних носіїв і здатна без допомоги батьків повністю опанувати 

мультимедійне інтерактивне видання. Для такої цільової аудиторії можна 

впевнено створювати книги з усіма функціями мультимедіа: звуковим 

супроводом, анімацією, відеорядом, гіпертекстом, навігацією тощо. 

Потрібно памʼятати, що увага в такому віці – короткочасна, тому 
подавати відео тривалістю понад 2-3 хвилини не варто. Утримати увагу 

дитини можна лише за умови правильно структурованих компонентів та 

їхнього чергування.  

Отже, зважаючи на певні психічні, фізіологічні та емоційні 

особливості вікової категорії, до якої належать діти-дошкільнята, під час 

організації освітнього процесу та використання мультимедійних 

інтерактивних ресурсів педагоги закладу дошкільної освіти повинні 

виявляти обізнаність і пильність, звертаючи увагу не лише на технічні 

вимоги до такого продукту, а й на потенційний психологічний його вплив 

на основного отримувача інформації – дитину-здобувача освіти. Адже від 

рівня сформованості інформаційної гігієни педагога залежить 
становлення і збереження психічного здоровʼя здобувачів освіти ЗДО. 

 

 

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ ВСЕБІЧНОГО 

ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  

 

Неля Сірант, 

кандидат педагогічних наук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Швидкоплинний час у суспільстві ставить перед системою освіти 
все нові і нові нетрадиційні завдання. Це зумовлено тим, що дана освіта 

покликана не тільки обслуговувати теперішні запити людини та держави. 

Нова епоха, нове тисячоліття ставить перед нами все інші та інші 

завдання, потреби, які зможуть задовольнити лише людина нової 

формації, в якій розвинені почуттєва та інтелектуальна сфери, яка б 

вільно почувалася в даній системі, яка б знала та цінувала досягнення 

національної культури. 

Видатний педагог В. Сухомлинський називав всебічний 

гармонійний розвиток особистості як головну мету навчально-виховного 

процесу розглядав та втілював у життя, його теоретична, літературно-
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педагогічна творчість і практична діяльність увійшли до історії 

вітчизняної педагогічної думки помітною сторінкою, його педагогічні, 

публіцистичні та літературні праці й учительський досвід збагатили 

педагогіку новими положеннями і думками. 

В одній праці “Проблеми виховання всебічно розвиненої 

особистості”, В. Сухомлинський розкриває сутність поняття “всебічний 

розвиток”: “Це створення індивідуального людського багатства, яке 

поєднує в собі високі ідейні переконання, моральні якості, естетичні 

цінності, культуру матеріальних і духовних потреб [3, с. 27].  
Для всебічного розвитку особистості особливо важлива об’єднання 

праці та інтелектуального життя. Дух творчості, дослідництва, 

дослідження, перетворення праці на основі досягнень науки і техніки – це 

одна з важливих рис духовного життя шкільного колективу. Дитина 

працює, думаючи, і думає, працюючи. Творче міркування в процесі праці 

– одне із джерел працьовитості [2, с. 143].  
Переслідуючи ідею заохочення здобувачів до розумової праці, що 

остання є не просто сидіння на уроці або вдома за книжкою. Розумова 

праця – це зусилля думки. Мислення в учнів з’являється там, де є потреба 

відповісти на запитання, прагнучи до поєднання праці душі, мислення і 

рук. Важливе місце у цьому відводив проблемному навчанню, коли 
новий матеріал учитель подає як проблему, яку учні разом із ним повинні 

розв’язати. 

З точки зору В. Сухомлинського, діти повинні жити в світі краси, 

гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості. У зв’язку з цим він 

практикував у своїй роботі уроки думки. Це були уроки на природі, де 

дітям можна задавати тисячі питань. Урок на природі – подорож до 

джерела живої думки. Сухомлинський вважав, що праця думки 

неможлива без дитячої творчості. Він залучав школярів до складання 

казок, творів, самостійного вивчення окремих тем та ін. [3, с. 78].  
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Естетичне виховання особистості дітей початкової освіти 

 

Як підкреслює О. М. Везумська, «естетичний розвиток завжди був 

однією з важливих складових гармонійної особистості, її взаємодії з 

навколишнім середовищем. Він вимагає наявності спеціально 

організованого педагогічного впливу на почуття і свідомість індивіда 

через провідні види його спілкування й діяльності. На жаль, сьогодні 

рівень естетичного розвитку здобувачів початкової освіти ще не зовсім  

відповідає вимогам сьогодення. Тому необхідно в загальноосвітньому 
закладі зосередити увагу на розвʼязанні цієї проблеми. Допоможе у 

вирішення цієї проблеми врахування вчителем особливостей естетичного 

розвитку дитини. Естетичний розвиток особистості - це постійний процес 

удосконалення протягом усього життя. [1, с. 109–116]. 

Учитель початкових класів стоїть у витоків тривалого і складного 

процесу розвитку і становлення особистості. Чим швидше дитина 

навчиться дивуватися і радіти всьому живому, розуміти красу природи, 

мистецтва, співчувати переживанням авторів музики, живопису, слова, 

тим яскравіше, унікальніше і розвиненіше буде дитина як особистість. 

Загалом, розкриваючи особливості формування всебічно 

розвиненої особистості, вчений розкриває наступну педагогічну 

закономірність: між виховними впливами існують десятки, сотні, тисячі 
залежностей і зумовленостей, а ефективність виховання визначається 

тим, як ці залежності й зумовленості враховуються і реалізуються на 

практиці. 
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Серед шляхів і засобів формування всебічно розвиненої 

особистості у школі педагог вирізняв навчання, рідну природу, працю, 

слово, традиції, експериментування, багате духовне життя вихованців. За 

словами вченого, школа стає “колискою народу”, якщо в ній панують 

культ Матері, Батьківщини, Людини, культ Слова. Саме за цих умов і 

можливе формування юного громадянина. 

 

___________________ 
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УПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТНЬОЇ МОДЕЛІ  

З АКТИВНИМ ЗАЛУЧЕННЯМ СІМЕЙ І ГРОМАД У ПРАКТИКУ 

ПОЧАТКОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ:  

ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 

 

Анна Собчук, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

З кінця 70-х років ХХ ст. у Республіці Польща набуває поширення 
інклюзивна освіта дітей з особливими потребами в умовах закладів 

середньої освіти, що призводить до низки змін на рівні суспільства 

загалом та громади зокрема.  

За визначенням Н. Софій, Ю. Найди, інклюзивна освіта – це 

система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення 

основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем 

проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах закладів середньої освіти [4].  

Право кожної дитини на освіту в Польщі задекларовано на 

законодавчому рівні, зокрема в Конституції (ст. 70) та Законі «Про 
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систему освіти» від 7 вересня 1991 р. Польська система освіти 

організована так, що від народження дитина з особливими потребами 

залучена до системи навчання й виховання нарівні зі здоровими дітьми. 

Освіта розпочинається в дошкільних закладах (від 3 до 6 років) і 

продовжується до 26 років, тобто до професійного навчання, а в деяких 

випадках – до часу адаптації до професії. Залежно від спеціальних 

освітніх потреб, особливостей розвитку та ступеня його порушення, у 

Польщі для таких дітей функціонують різні державні й приватні заклади: 

початкові, середні та спеціальні школи, реабілітаційні та освітні центри, 
психолого-педагогічні центри, центри спеціалізованої підтримки [0].  

У Польщі розмежовують поняття «інклюзія» та «інтеграція». 

Інклюзія передбачає навчання дітей з особливими потребами у звичайних 

школах: якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина відвідувала таку школу, то 

дирекція не може їм відмовити і має створити комфортні умови для 

навчання. Щоправда, у таких школах немає асистентів, тому таке 

навчання підійде тим дітям, які не потребують постійного супроводу та 

допомоги. Натомість, в інтеграційних школах у класах загальним обсягом 

до 20 дітей можуть навчатися до п’яти учнів з особливими потребами, а 

вчителю допомагає асистент. Окрім того, у такій школі працюють 

фахівці, які здійснюють супровід дітей з особливими потребами. 
Батьки дітей з особливими потребами в Польщі також мають певні 

зобовʼязання, а саме: вчасно віддати дитину до школи та забезпечити її 

перебування на уроках. Якщо ж вони не виконують вимоги школи чи 

опікунської служби, то можуть отримати фінансове покарання [3, с. 27]. 

Окрім того, за півроку до вступу до школи, батьки мають розпочати 

активну співпрацю з учителями. Вони спілкуються, надають докладну 

інформацію про інтереси та вподобання дитини, обмінюються 

практичним досвідом.  

У спеціальній освіті Польщі для інтеграції дітей з особливими 

потребами функціонують безкоштовні психолого-педагогічні 

консультації (порадні), до яких можуть звернутися батьки стосовно 
вибору оптимальної методики та закладу освіти для дитини. Цей 

консультаційний центр має видати документ, у якому вказано ступінь 

проблем, рекомендації щодо корекційної роботи та вибору закладу 

освіти. Проте ця довідка має лише рекомендаційний характер, батьки не 

зобов’язані пред’являти її в закладі освіти, щоб вона не обмежувала 

дитину в правах. 

Розвиток громадської участі батьків в управлінні є механізмом і 

засобом підвищення ефективності і якості шкільної освіти. Дирекція 

закладу й учителі мають враховувати думку батьків під час ухвалення 

важливих рішень, насамперед, щодо навчання учнів. Двосторонній 
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звʼязок між сімʼєю і школою необхідний як для школи, оскільки вчителі 

отримують більше інформації про потреби дитини і можуть 

розраховувати на допомогу батьків, так і для батьків, адже їхня 

поінформованість про діяльність школи та навчання дитини сприяє 

активному та цілеспрямованому розвитку індивідуальності учня. Це 

особливо важливо в контексті навчання дітей з особливими потребами, 

що дає змогу підвищити ефективність корекційної роботи, узгодити дії 

усіх залучених осіб. 

На сьогодні в науковій літературі [0; 3] описано досвід 
упровадження інклюзивної освіти в початкових школах Республіки 

Польща. Наприклад, у школі польського міста Зомбковіци-Шльонське, 

робота якої базується на інтегрованому підході, здобувають освіту учні з 

19 населених пунктів: у класах із загальною кількістю 15-20 учнів 

навчається від 2 до 4 учнів з інвалідністю (усього 37 учнів з особливими 

потребами). Окрім учителя, у такому класі працює асистент (іноді ця 

людина теж має інвалідність, що їй дає змогу краще розуміти потреби та 

емоції дітей і ефективніше з ними працювати). 

Цікавим є досвід упровадження інклюзивної освіти в закладах 

освіти м. Гнєзно, у яких навчаються діти з різними психічними й 

фізичними відхиленнями, вадами зору, слуху. З кожною дитиною 
працюють за окремим індивідуальним навчальним планом, що є 

основним документом, який містить детальну інформацію про стан 

здоров’я і послуги, які має отримати дитина з особливими проблемами. 

Учні інтеграційних класів беруть активну участь у житті школи: 

конкурсах, змаганнях, подорожах та відпочинку. Кожна установа має 

психолога, логопеда, реабілітолога та методиста. Варто зазначити, що 

такі заклади освіти мають відповідне матеріально-технічне забезпечення 

й спеціальне обладнання. 

Досвід Республіки Польщі показує, що упровадження інклюзивної 

освіти ставить серйозні завдання перед освітньою системою загалом і 

окремими закладами зокрема, мобілізує батьків і вчителів до співпраці, 
стимулює розвиток компетенцій учителів та залучених фахівців, сприяє 

удосконаленню програм і методів навчання. Водночас, такі заклади 

освіти потребують відповідної матеріально-технічної бази, що актуалізує 

необхідність особливої підтримки з боку громади. 

 

_____________________ 
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ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОСТОРІ 

СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Ольга Табака, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Сучасні цілі дошкільної освіти орієнтують педагогів на виховання 

повноцінної, духовно-моральної, творчої особистості, яка навчається 
пізнавати світ і себе у ньому. Базовий компонент дошкільної освіти 

підкреслює діяльнісний підхід в організації освітнього процесу, у якому 

дитина є активним дослідником світу довкілля, знань, духовних істин, 

людських взаємин. Такий підхід покликаний формувати цілісну картину 

світу, сприяти становленню світогляду дошкільнят, а також допомогти їм 

набувати життєво необхідних компетентностей. О. Кононко, 

Т. Піроженко, К. Крутій, Н. Баглаєва, Е. Бєлкіна та ін. зазначають, що 

головною метою педагога ХХІ сторіччя є сприяння свідомому та 

діяльному буттю дошкільника, розвиток у нього самосвідомості, 

самобутності та самодіяльності, виховання ціннісного ставлення до світу 

[1, с. 8]. 
В усі часи на допомогу педагогам у вирішенні найважливіших 

завдань освіти приходила художня література. На жаль, в інформаційно-

комп’ютерному просторі ХХІ століття твори художньої літератури 

втратили свою особливу роль у надважливих питаннях освіти та 

виховання. Сьогодні їм відводиться дедалі менше часу в освітньому 

просторі дошкілля [2, с. 7].  

Педагоги, психологи (К. Ушинський, С. Русова, Л. Виготський, 

О. Запорожець, Н. Карпинська, А. Богуш та ін.) неодноразово 

підкреслювали вагоме значення літератури у формуванні світогляду 

дошкільника, вихованні високодуховних якостей, відповідального 
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ставлення до слова, мови, розвитку мислення, уяви, збагаченні емоційної 

сфери. 

Проте численні теоретичні дослідження та експерименти 

зазначають, що освітнє, виховне та розвивальне значення художньої 

літератури залежить від правильного вибору книжки та можливе лише за 

осучаснених способів використання в освітньому процесі [3, с. 4]. Інна 

Кіндрат, нагадуючи вислів Сенеки про те, що «користь не від багатьох,  а 

від хороших книжок», спонукає педагогів уважно добирати твори для 

сучасних дітей. Розглядаючи художнє слово як засіб формування 
світогляду дитини, під час добору літературних творів для дошкільнят 

І. Кіндрат та її однодумці пропонують дотримуватися таких принципів: 

 зв’язок  тематики із життям та інтересами дітей; 

 динамічність розгортання сюжету; 

 чітка структурно-композиційна організація тексту. 

Н. Гавриш зазначає, що в організації сучасного освітнього процесу 

звична практика проведення занять з ознайомлення з художньою 

літературою має змінитися на більш мобільні, різноманітні способи 

презентування, осмислення й проживання дітьми літературних творів. 

Педагог націлює на розробку технологій планування і проведення занять 

інтегрованого типу на основі чи із застосуванням літературних творів. 
Окрім того, урізноманітнення способів потребує ознайомлення дітей з 

художнім словом поза межами занять. Н. Гавриш вважає, що 

застосування єдиної методики ознайомлення з художніми творами не дає 

можливості повноцінно здійснити літературознавчу пропедевтику, 

розв’язувати різноманітні завдання літературного, інтелектуального, 

мовленнєвого, особистісного розвитку дітей, формування їхньої 

соціальної компетентності тощо. На думку Н. Гавриш, у кожному 

випадку для забезпечення максимального педагогічного впливу 

художнього твору слід вибудовувати специфічну партитуру заняття, 

добирати доцільні методи і прийоми роботи саме з цим текстом [4].  

Отож, художня література у сучасному закладі дошкільної освіти 
повинна бути серед провідних засобів роботи з дітьми. І наголосимо, що 

саме творчий педагог зможе зреалізувати важливі завдання дошкільної 

освіти через мистецтво слова.  

 

____________________ 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

У ГАЛУЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Богдана Турко, 

аспірант кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Україна, завдяки реформуванню освіти, здійснює процес 

кардинальних змін з боку освітньої політики щодо дітей із 

особливостями психофізичного розвитку, активізовується пошук 
способів і засобів удосконалення професійної підготовки педагогів до 

роботи з учнями з особливими освітніми потребами.  

Запровадження інклюзивної освіти вимагає від закладів освіти, які 

здійснюють професійну підготовку студентів за спеціальністю 016 

«Спеціальна освіта» пошуку все нових підходів та ідей вдосконалення 

цього процесу. Підготовку фахівців для роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти усі заклади вищої 

освіти мають реалізувати за напрямом формування професійної 

компетентності спеціальних педагогів, адже вони визначають і 

реалізують зміст і методику колекційної, навчально-виховної роботи з 

учнями та узгоджують дії всіх спеціалістів психолого-педагогічного 
супроводу в інклюзивному освітньому просторі. 

Система підготовки кадрів реформується з урахуванням 

прогресивних світових тенденцій і характеризується інноваційною 

стратегією: від інституціалізації до інклюзії. Інноваційна методологія 

такого реформування заснована на принципах дитиноцентризму, що 

передбачає виявлення задатків кожної особистості з проблемами в 

розвитку, створення умов для їх успішної самореалізації в житті. 

Інноваційний курс розвитку спеціальної освіти – створення освітнього 

середовища дітям із особливими освітніми потребами шляхом 

упровадження інклюзивної форми навчання – не тільки змінює освітню 
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парадигму, а й зумовлює зміну парадигми підготовки педагогічних 

фахівців. Наукові дослідження доводять, що важливим засобом 

забезпечення якості освітніх послуг у системі інклюзивної освіти має 

стати випереджальна модифікація змісту підготовки кадрів [2, с. 93]. 

Вчений А. Шевцов, досліджуючи зазначену проблему вказує на 

«необхідність підготовки нових спеціалістів широкого профілю 

ортопедичного та реабілітаційного напряму», наголошуючи, що фахівці в 

цій сфері повинні пройти спеціальну підготовку до роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами різних нозологій, володіти основами 
сурдопсихології, тифлопсихології, логопедії, корекційної 

психопедагогіки, фізичної реабілітації тощо. Науковець стверджує, що з 

такою підготовкою студент може працювати в майбутньому логопедом, 

дефектологом, вихователем, асистентом учителя загальноосвітніх 

навчальних закладів з інклюзивною формою навчання [4, с. 18]. 

Сутність універсальності підготовки спеціальних педагогів полягає в 

тому, що тільки відповідно до нозологій здійснюється підготовка фахівців, 

яка охоплює всі вікові категорії дітей. Студенти опановують знання зі 

спеціальної дидактики, методики виховання та навчання з урахуванням лише 

одного з видів психофізичних порушень [1, с. 312]. 

Комплексний аналіз основних аспектів організації професійної 
підготовки фахівців у галузі спеціальної освіти у контексті Нової 

української школи доводить доцільність і своєчасність дослідження 

проблеми та, як зазначає науковець О. В. Мартинчук, дозволяє виділити 

низку наявних суперечностей між:  

 конкретними інноваційними кроками, які здійснюються наразі 

у контексті реформування освітнього простору відповідно до Концепції 

Нової української школи, та реальним станом забезпечення підготовки 

фахівців; 

 новим суспільним запитом до компетентності спеціальних 

педагогів у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у контексті соціально-інклюзивної моделі в освіті та 
недостатнім урахуванням цього факту у процесі професійної підготовки 

студентів зі спеціальності «Спеціальна освіта»; 

 наближенням системи надання освітніх послуг дітям в 

інклюзивному освітньому середовищі до світових стандартів та 

відсутністю цілісних наукових досліджень з проблеми професійної 

підготовки спеціальних педагогів до професійної діяльності; 

 об’єктивною необхідністю створення у закладі вищої освіти 

інноваційної практико-орієнтованої системи підготовки майбутніх 

фахівців зі спеціальної освіти до професійної діяльності та не 
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розробленістю належних науковотеоретичних і практичних засад 

організації цього процесу [3, c. 11]. 

Подолання визначених суперечностей можливе за умови 

успішного розроблення теоретичних та методичних засад підготовки 

студентів зі спеціальної освіти до інклюзивного навчання дітей та 

реалізації експериментальної системи підготовки майбутніх спеціальних 

педагогів інклюзивних закладів освіти.  

Отже, спеціальний педагог є обов’язковий учасник в процесі 

організації інклюзивного навчання, який має бути готовий працювати з 
особливою дитиною, готовим до співробітництва з іншими фахівцями, 

зокрема вчителем. Доцільно переосмислити підготовку спеціальних 

фахівців у напрямі здобуття спеціальних знань і розвитку необхідних 

навичок – адаптувати та модифікувати навчальні програми, працювати в 

команді з психолого-педагогічними спеціалістами. Важливим у 

професійній підготовці спеціальних педагогів є розуміння сутності 

інклюзивного навчання, де на першому плані знаходяться особистісно-

орієнтовані методи навчання.  
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ОЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ ЦИФРОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  

ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Ігор Бущак, 

асистент кафедри початкової та дошкільної освіти 

 

Серед процесів, які змінюють простір сучасної освіти є такий 

важливий, як формування та удосконалення цифрових компетентностей 
педагогів. Сьогодні цифрова цивілізація заполонила реальний простір життя 

сучасної людини, тому є важливою готовність педагога до виконання 

завдань за допомогою цифрових (так само диджитал-, чи інформаційно-

комунікаційних) компетентностей. Можемо припускати, що теперішній 

здобувач (будь-якої) освіти має вищий рівень цифрових навичок, аніж його 

педагог. Цією публікацією хочемо звернути увагу, що навіть за таких умов 

осягнення освітніх результатів здобувачами може реалізуватися завдяки 

завданням виконаними з допомогою цифрових технологій. 

Заклад освіти має на меті сформувати життєві компетентності 

здобувача, то ж і цифровий кластер досвіду може також включати так 

званий «трикутник цифрових компетентностей»: життєвий, соціальний, і 
професійний. Слушний вектор формування цифрових компетентностей 

педагогів визначила міжнародна спільнота вчителів під егідою ЮНЕСКО 

у 2010 р. Розробники описали шість ключових аспектів роботи педагога, 

які формують структуру цифрових компетентностей педагогів: розуміння 

ролі ІКТ в освіті, навчальна програма і оцінювання, педагогічні практики, 

технічні і програмні засоби ІКТ, організація і управління освітнім 

процесом, професійний розвиток (підвищення кваліфікації). Ці аспекти 

повинні реалізовуватися в усіх підходах до навчання, базованих на 

розвитку людського потенціалу: застосування ІКТ, освоєння знань та 

виробництво (створення) знань. [UNESCO, 15].  

У цій публікації коротко опишемо досвід використання завдань  за 
допомогою цифрових технологій під час педагогічних практик, які 

проходять студенти спеціальності 012 «Дошкільна освіта» Факультету 

педагогічної освіти ЛНУ ім.І.Франка. Спостереження охопило процеси 

під час п’ятьох типів педагогічних практик: навчальна (ознайомча) 

практика (під час ІІ семестру), навчальна педагогічна практика в групах 

дітей дошкільного віку (під час III семестру), навчальна (педагогічна) 

практика в групах дітей раннього віку (під час IV семестру), педагогічна 

практика в групах дітей дошкільного віку (під час VI семестру), 

педагогічна практика зі спеціалізації (під час VII семестру).   
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Для виконання звичних завдань, які передбачені проходженням 

певного типу практики студенти використовували цифрові технології 

(онлайн-сервіси та програмне забезпечення) з допомогою комп’ютерів, 

смартфонів. Студенти виконували робочі записи, звичні записи та 

нотатки, підтримували звʼязок із відповідальним за практику (онлайн-

сесії «питання-відповіді») за допомогою трьох сервісів Evcrnote, 

Microsoft OneNote та Google Drive. Це сервіси для збереження, 

синхронізації та пошуку приміток включаючи текстові записи, веб-

сторінки, списки задач, фотографій, малюнків, тощо. Студенти готували 
власні матеріали для оформлення власного портфоліо та підготовки звіту 

за проходження практики з допомогою Likee, TikTok (відео, фото 

редакторів) та з допомогою фото-сервісу соціальної мережі/фото-сервісу 

Pinterest. Студенти робили відеозаписи власних занять з допомогою 

камер на смартфонах та обговорювали їх під час захисту практики та на 

практичних заняттях відповідних дисциплін з методики. 

Студенти мали достатньо знань та навичок працювати з технікою, 

програмним забезпеченням. Усі завдання були виконанні якісно з точки зору 

і форми (цифрові продукти), і змісту (завдання (продукти) практики). Ці 

професійні компетентності ґрунтуються на загальній цифровій грамотності. 

Проте студент-педагог має формувати й інші загальні цифрові компетент-
ності, у тому числі і компетентності цифрової педагогіки (електронне 

навчання, використання навчальних платформ для мобільного навчання, 

електронні книги та відкриті освітні ресурси, використання цифрових 

навчальних матеріалів за профілем роботи (педагогічне проектування) та 

цифровим навчальним обладнанням (компʼютерне робоче місце вчителя). 

І якщо загальна цифрова компетентність доступна студентам та 

викладачам, то розвивати компетентності цифрової педагогіки є 

обов’язком. Це важливо, щоби готувати сьогоднішнього здобувача для 

життя чи роботи у цифровому світі. Одним зі способів посилення 

здатності працювати з сучасними цифровими матеріалами та 

навчальними платформами є спільне навчання теперішніх студентів та 
викладачів у цій галузі. Включення викладачів у роботу з освітніми 

інформаційними системами, системами електронного навчання та 

технологіями дистанційного навчання навіть у традиційні дисципліни та 

практики лише посилить життєвий, соціальний та професійний досвід 

для життя та роботи у цифровому суспільстві. 
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____________________ 

 

1. A Guide to Quality in Online Teaching and Learning, [Електронний 

ресурс]: Flexible Education Norway: 2018. – 80 c. – Режим доступу: 

https://issuu.com/fleksibel_utdanning_norge/docs/quality_education_netversion 

2. UNESCO ICT COMPETENCY FRAMEWORKFOR TEACHERS 

Version 2.0 [Електронний ресурс]; [веб-портал] – Режим доступу: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475r.pdf – Назва з екрана. 

 

 

СЕКЦІЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ДІТЕЙ  

ТА МОЛОДІ 

 

Віра Корнят, 
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Професійна орієнтація є науково обґрунтованою системою 

взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних і 

педагогічних заходів, спрямованих на активізацію процесу професійного 

самовизначення та реалізації здатності до праці особи, виявлення її 

здібностей, інтересів, можливостей та інших чинників, що впливають на 

вибір професії або на зміну виду трудової діяльності. Професійна 

орієнтація населення за змістовими напрямами функціонування має такі 

структурні елементи: професійна інформація, професійна консультація, 

професійний відбір, професійна адаптація. 
Проблема професійного самовизначення гостро постає перед 

старшокласниками в процесі формування орієнтирів на майбутнє. 

Випускники загальноосвітніх навчальних закладів потребують підтримки 

і кваліфікованої допомоги у власному професійному виборі. 

Існує формула оптимального вибору, що передбачає єдність трьох 

понять: «хочу – можу – потрібно». В той же час, актуальною проблемою 

залишається відсутність чіткої стратегії в профорієнтаційній роботі з 

молоддю, яка має поєднувати комплекс заходів з професійного 

виховання. У загальноосвітніх, позашкільних закладах приділяється 

увага навчальному процесу, засвоєнню учнями нових знань, але в 

недостатній мірі формуванню розуміння, в якій галузі дитині буде 
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доцільно реалізовувати здобуті навички разом з ефективним поєднанням 

власних бажань та можливостей.  

Варто окреслити на таких прорахунках у профорієнтаційній роботі з 

дітьми та молоддю: 1) молоді люди здебільшого є не готовими до 

усвідомленого вибору майбутньої професійної діяльності та потребують 

допомоги, порад батьків, шкільних психологів, соціальних педагогів. 

Обмеженість професійного кругозору випускників шкіл здебільшого 

пояснюється відсутністю ефективної роботи з професійної інформації за 

участю засобів масової інформації (радіо, телебачення, преса), закладів 
освіти; 2) у школах не проводиться регулярна профконсультаційна та 

роз’яснювальна робота з професійного самовизначення як серед учнів, так і 

батьків, з урахуванням розподілу трудових ресурсів у регіоні, реальних 

потреб ринку праці та їх змін на перспективу. Тому серед випускників 

переважає зорієнтованість на роботу в офісах, сфері дозвілля, на вступ до 

вищих навчальних закладах навіть без урахування своїх здібностей та 

професійної придатності; 3) майже не займаються профорієнтаційною 

роботою в школах роботодавці, хоч саме вони мають бути найбільше 

зацікавлені в формуванні майбутнього кадрового потенціалу. Не 

практикуються виступи керівників підприємств через ЗМІ, не розповідається 

про шлях побудови професійної кар’єри та професійного зростання. Рідко 
відбуваються екскурсії учнів для ознайомлення з виробництвом, надання 

шефської допомоги в оснащенні шкільних майстерень і кабінетів трудового 

навчання. Напрями спеціалізації трудового навчання школи вибирають 

самостійно, виходячи з можливостей і побажань батьків, що приводить до 

поповнення ринку праці молодими людьми, які зорієнтовані школою на 

«престижні», але надлишкові на ринку праці професії і спеціальності. Ці та 

інші чинники впливають на те, що вибір майбутньої професії проводиться 

випадково без урахування особистих якостей та вимог ринку праці, особливо 

на перспективу. Випускники шкіл характеризуються відсутністю чіткої 

професійної позиції, не володінням інформації щодо шляхів вирішення 

питань зайнятості, навичок самопрезентації, адаптації на першому робочому 
місці, формування власної кар’єри – всього, що сприяє становленню людини 

як професіонала, допомагає молоді не стати безробітною. 

Вимогою часу є забезпечення ефективнішого залучення 

роботодавців та громадськості до управління системою професійної 

орієнтації, яке повинно спрямовуватися у профорієнтаційній роботі з 

різними верствами населення на досягнення балансу між економічними 

та особистісними інтересами. Потребують удосконалення також наукове 

та науково-методичне забезпечення професійної орієнтації населення та 

система інформування про перспективи розвитку національної економіки 

з урахуванням регіональних особливостей як окремих галузей економіки, 
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так і конкретних підприємств відповідно до їх потреби у фахівцях певних 

професій та рівня кваліфікації. Актуальність створення відповідних 

базових інституціональних утворень та системи підготовки і підвищення 

кваліфікації кадрів зумовлена необхідністю надання профорієнтаційних 

послуг на професійній основі.  

Сьогодні тісно співпрацюють між собою Міністерство освіти і науки 

України, Міністерство соціальної політики, Міністерство молоді та спорту, 

Державна служба зайнятості з метою розширення профорієнтаційної роботи 

зі школярами, створення центрів кар’єри у вищих навчальних закладах, 
розробки методичних матеріалів для закладів освіти, створення системи 

моніторингу працевлаштування випускників.  

Питання подолання дисбалансу попиту та пропозицій на ринку 

праці через відсутність своєчасної професійної орієнтації молоді, 

створення механізмів поєднання зусиль соціальних партнерів та закладів 

освіти, реалізація нової політики у професійні орієнтації дітей та молоді – 

нові виклики та нові можливості для соціального педагога.  

 

__________________ 

 

1. Концепція державної ситеми професійної орієнтації населення. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008 

2. Міненко В. Порфорієнтація молоді як механізм формування 

свідомого професійного вибору. Держава і ринок. Харків, 2012. URL: 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-1/doc/3/03.pdf 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ УСТАНОВОК СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 

 

Ірина Субашкевич, 

кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

З метою встановлення домінуючих установок студентської молоді 

до сімейного життя було проведено дослідження в онлайн-режимі серед 

студентів Львівського національного університету імені Івана Франка і 

Національного університету «Львівська політехніка». В опитуванні взяли 

участь 100 студентів (85 дівчат і 15 хлопців) з І по V курси (віком від 17 

до 24 років) різних факультетів і напрямів підготовки: факультет 

педагогічної освіти, факультет культури і мистецтв, факультет 

управління фінансами та бізнесу, юридичний факультет, факультет 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/842-2008
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-1/doc/3/03.pdf
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прикладної математики та інформатики; інститут гуманітарних та 

соціальних наук, інститут комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій [1]. Основою дослідження стала діагностична методика 

Ю. Альошиної та Л. Гозмана «Вимірювання установок в сімейній парі» 

призначена для визначення поглядів, переконань особистості в тих 

питаннях, які мають безпосереднє відношення до побудови сім’ї: 

виконання подружнього обов’язку, народження і виховання дітей, стиль 

сімейної взаємодії, схильність до заощадження спільних коштів тощо. 

Відповідно до проведеного опитування було виявлено наступне: 

 78% опитаних визнають, що для повноцінного функціонування 

сім’ї необхідні діти, які зможуть оживити розмірене буденне існування її 

членів, але не лише на дітях повинне триматись подружнє життя, вони 

мають бути швидше доказом гармонійності і взаємності почуттів 

партнерів, символом їхнього кохання, поваги і довіри один до одного. 

 Досить вираженою є схильність практично всіх респондентів 

(98%) до спільної діяльності зі своїм партнером в усіх сферах сімейного 

життя. Вона передбачає взаємодовіру, спільне обговорення і вирішення 

проблем один одного, спільне дозвілля, а також коли один партнер 

розділяє хобі і вподобання іншого. Водночас, досліджувані відзначають 

важливість періодичного окремого відпочинку партнерів один від одного, 
а також наявність власних коштів, якими кожен зможе розпоряджатися 

на свій розсуд. 

 77% досліджуваних виявили досить негативне ставлення до 

розлучення і, відповідно, руйнування сім’ї. На їхню думку, подружжя 

часто не використовує всіх можливостей для збереження повноцінної 

сім’ї і відновлення взаємовідносин, сподіваючись, що після розлучення 

їм вдасться знайти іншого партнера, з яким вони побудують нові, 

набагато міцніші стосунки. Звісно, таке явище як розлучення допомагає 

людям не мучити один одного, а також дитину, яка змушена бути свідком 

конфліктів батьків, але опитані все ж більше схиляються до того, що 

краще не спішити з дітьми, можливо пожити в громадянському шлюбі, 
щоб краще дізнатися один одного, перш ніж офіційно реєструвати 

стосунки. 

 Велике бажання справжніх, щирих, романтичних почуттів, 

одного кохання на все життя, коли не можеш уявити свого існування без 

другої половинки виявляється у більшості досліджуваних (83%). Вони 

вважають, що шлюб, не підкріплений коханням і взаємоповагою, не 

довго буде вдалим і щасливим, та й взагалі будувати будь-які стосунки 

необхідно лише коли є взаємні почуття. Справжні закохані не повинні 
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прагнути виправити свого партнера, а мають прийняти його таким, яким 

він є, з усіма його недоліками. 

 На думку 85% опитаних, успіх шлюбних взаємин визначається 

не лише наявністю сексуальної гармонії в подружжя, важливими є й такі 

фактори, як кохання, взаємоповага, а також вміння прислухатися, 

домовлятися і йти на поступки. 

 Якщо подружжя бажає уникнути певних непорозумінь, то їм 

необхідно частіше обговорювати свої сексуальні стосунки, адже тема 
виконання подружніх обов’язків має стати такою ж природньою для 

сімейних пар, як і будь яка інша. Але 61% досліджуваних студентів не 

зручно відкрито піднімати тему статевих стосунків, вони вважають цю 

сферу життя надто особистою, інтимною, яку не бажано висвітлювати 

публічно. 

 Погляди усіх досліджуваних, в тій чи іншій мірі, відрізняються 

від традиційних уявлень про влаштування сім’ї, де чоловік працює, а 

дружина займається побутовими справами і дітьми. Сучасна молодь 

більше схиляється до егалітарного типу сім’ї, де жінка на рівні з 

чоловіком забезпечує потреби родини, але при тому не відкидає своїх 

обов’язків по веденню господарства і вихованню дітей. На думку 

більшості, професійні успіхи дружини ніяким чином не заважають 
щасливому подружньому життю, особливо якщо чоловік всіляко 

допомагатиме і підтримуватиме її. 

 У 96% досліджуваних виявляється бережливе ставлення до 

коштів, схильність до відкладання грошей навіть якщо доведеться в 

чомусь собі відмовляти певний період, але в той же час більшість не 

вважає за потрібне ретельно прослідковувати кожну витрату чи 

планувати бюджет до найменшої дрібнички. 

Отже, при дослідженні установок і поглядів кожного респондента 

в питаннях, які стосуються подружнього життя, було виявлено, що 

більшість опитаних студентів орієнтовані на спільну діяльність з 

партнером; виділяють важливе значення наявності дітей в сім’ї; 
негативно відносяться до розлучення; прагнуть романтичного кохання, 

на якому і будуватиметься шлюб; не визнають фізичну близькість 

найкращим способом помиритися; вважають, що сексуальне життя 

необхідно обов’язково обговорювати з партнером, але при тому самі ще 

не до кінця готові відкрито піднімати цю тему; жінка має таке ж право на 

побудову успішної кар’єри, як і чоловік; необхідно бережливо ставитися 

до грошей, по можливості робити заощадження, але не відмовляти собі 

абсолютно у всьому і не відслідковувати кожну, навіть найменшу 

витрату. 



 92 

 

____________________ 

 

1. Субашкевич І. Р. Вплив ЗМІ на уявлення студентської молоді 

про сім’ю та шлюб [Електронний ресурс] / І. Р. Субашкевич, 

І. М. Юрченко // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Серія “Психологічні науки”. – 2019. № 2. – С. 151–156. – 

Режим доступу до ресурсу: 

http://www.pj.kherson.ua/file/2019/psychology_02/21.pdf 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАВМАТЕРАПІЇ У РОБОТІ  

З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ З ЗОНИ ООС 

 

Катерина Островська,  
доктор психологічних наук, професор, 

 завідувач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи; 

Ігор Островський, 

доктор технічних наук,  

професор кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 
  

Військовослужбовці, які брали участь у ООС та були травмовані в 

результаті участі в збройному конфлікті, можуть мати ознаки 

посттравматичних розладів. Від фахівців це вимагає оперативної оцінки 

їх стану, прогнозу розвитку посттравматичних розладів, надання усіх 

можливих лікувальних, психотерпевтичних та реабілітаційних заходів 

[3]. Для подолання психологічних травм війни використовуються різні 

методи, зокрема засоби арт-терапії [2]. Однак, аналіз ефективності 

методів терапії осіб, які пережили психотравму [8–10], показав, що усі 

нетравмофокусовані втручання мають меншу ефективність, ніж ті, які 

були спеціально розроблені та безпосередньо сфокусовані на роботі із 
симптоматикою ПТСР [1]. Ефективність роботи з ПТСР 

військовослужбовців показана у роботах [4–7]. Тим не менше 

залишається невирішеним завдання діагностики психологічного стану 

усіх бійців, які повернулися з зони АТО, розробки програми їх 

стресостійкості та повернення до нормального життя. Це обумовило 

необхідність проведення досліджень соціальної адаптованості та 

визначення засобів стресостійкості учасників АТО при застосуванні 

різних методів травматерапії. 

При розробленні методів та технологічних карт психолого-медико-

педагогічної діагностики симптомів посттравматичного стресового 
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розладу постраждалих осіб з зони ООС необхідно враховувати 

рекомендації діагностичного та статистичного інструментарію для 

психічних розладів DSM–5 (діагностичне і статистичне керівництво по 

психічних розладах 5-го видання, яке використовується у США) – 

нозологічна система, «номенклатура» психічних розладів. За аналогією, в 

Україні використовується МКХ–10 (20 травня 2019 р. у Женеві Всесвітня 

організація охорони здоров’я (ВООЗ) представила нове 11-те видання 

Міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11) на Всесвітній асамблеї 

охорони здоров’я). Це найбільш повний та систематизований перелік 
відомих і визнаних доказовою медициною хвороб та станів. Ним 

користуються медики, страхові компанії та застосовують у системі 

охорони здоров’я для прийняття рішень по всьому світу. В 

«Уніфікованому клінічному протоколі первинної, вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 23.02.2016 р. № 121 чітко прописано діагностичний 

інструментарій, який слід застосовувати при діагностиці реакції на 

важкий стрес та розладів адаптації, посттравматичного стресового 

розладу. Діагностична процедура згідно цього протоколу включає 4 

стадії: 1) клініко-анамнестичний та клініко-психопатологічний методи 
(збір анамнезу хвороби з оцінкою її динамічних особливостей; оцінка з 

позиції безпеки і небезпеки, в тому числі поточного ризику для себе або 

інших, зокрема суїцидальні думки); 2) психодіагностичні методи; 3) 

методи нейрофізіологічного обстеження та нейровізуалізації (МРТ, КТ, 

ЕЕГ); 4) лабораторні дослідження (за необхідності). 

Основною проблемою постраждалих воїнів ООС є небажання (за 

відсутності поранень) звертатися до фахівців медичних установ. Також 

більшість з них не усвідомлює потребу звернення до психіатра, чи 

психолога. Натомість переважна більшість з них страждає внаслідок 

реакції на важкий стрес після повернення з зони боєвих дій, або має 

ознаки посттравматичного стресового розладу. Однак, за відсутністю 
запиту з їхнього боку, вони залишаються недіагностовані, а отже 

незахищені від прогресу хвороби. Ці факти обумовлюють необхідність 

створення нових (природніх) умов для повернутих військовослужбовців, 

за яких вони могли б погодитися на первинну діагностику, а згодом, і 

терапію. Це можливо на шляху створення груп взаємодопомоги із самих 

постраждалих воїнів ООС, які об’єднуються, насамперед, для вирішення 

юридичних, соціальних проблем. Непогано, коли у таких групах 

взаємодопомоги працюють волонтери, які самі були на лінії фронту і 

користуються довірою у військовослужбовців. З іншого боку, довіру 
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воїнів ООС викликають і волонтери громадських організацій, які активно 

допомагають солдатам на сході України.   

Отже, необхідним є оптимізувати процедуру діагностики, 

залучаючи при цьому усі наявні ресурси – державних, приватних 

надавачів послуг, в т.ч. ресурси громадських організацій. 

З точки зору вибору діагностичних методик необхідно керуватися 

вибором подальшої перспективи корекційної роботи з учасниками ООС. 

Аналіз методів психотерапії показує, що для усунення ознак ПТСР 

найбільш ефективними є травмофокусуюча психотерапія, методика 
EMDR, конструктивістські методи когнітивної психотерапії. При 

застосуванні усіх з наведених вище методів ресурсами осіб, які пережили 

травмуючи подію, є їх інтелектуальна та емоційно-вольова сфери. Тому, 

крім констатування ознак ПТСР (Місісіпська шкала оцінки 

посттравматичного стресового розладу, шкала оцінки впливу 

травматичної події (IES-R), метод-тест Холмса-Раге (на наявність 

стресового розладу), методика діагностики рівня невротизації Л. 

Вассермана), у комплекс психодіагностичних методик ми включили ще 

два блоки: до першого блоку увійшли методики, які дозволяли виявити 

інтелектуальні особливості учасників ООС та внутрішньо переміщених 

осіб, а до другого – методики, за допомогою яких досліджувався їх 
емоційно-вольовий розвиток. 

Комплекс психодіаностичних методик апробовувався на вибірці 

військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб з зони ООС 

Львівського обласного госпіталя інвалідів війни та репресованих ім. Ю. 

Липи та ресурсного центра для підтримки внутрішньо переміщених осіб 

та воїнів ООС ГО «Справа Кольпінга в Україні». Розроблена 

технологічна карта психолого-медико-педагогічної діагностики 

посттравматичного стресового розладу внутрішньо переміщених осіб та 

постраждалих воїнів ООС. 
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ПСИХОТЕРАПІЯ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ 

 

Мирон Островський, 

старший викладач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Перехід первинної ланки медико-санітарної допомоги на засади 

сімейної медицини і момент реформи охорони здоров’я в Україні 

спонукає до інноваційних процесів. Сім’я, в контексті скринінгу, 

охоплює старше покоління, доросле працездатне населення, молодь, 

немовлят і звичайно ж дітей та підлітків. Адже сім’я як багаторівнева і 
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багатофункціональна система і найближче біологічне та соціальне 

оточення сприяє формуванню взаємовідносин у відповідній ролевій 

взаємодії членів родини. Саме ці взаємовідносини і впливають на 

розвиток рівня організації особистості. При емпатичних стосунках 

особистість розвивається гармонійно, що сприяє формуванню і 

збереженню психічного здоров’я. Дискордантність цих процесів 

призводить до деструкції психологічного формування і є підгрунтям для 

виникнення психосоматичних розладів.  

У психотерапевтичній практиці психосоматичних розладів 
обов’язково аналізуються чинники, котрі важливі для формування 

терапевтичних цілей, а саме, рівень розвитку людини, особистістні риси, 

шкільні, професійні, родинні ситуації. Крім того, у дослідженні 

психосоматичного розладу вирішуються конкретні проблеми ведучого 

афекту в об’єктних стосунках (відносини що формуються між матір’ю і 

дитиною у ранній довербальний період розвитку і впливають на психіку 

протягом всього подальшого дорослого життя). Тому психосоматичні 

розлади, зумовлені спадковою схильністю, провокуються порушенням 

емоційного клімату в сім’ї та сильними переживаннями в дорослому 

житті. Такі первинні відносини матері і дитини в психотерапевтичній 

теорії ще називаються теорією об’єктних сосунків. 
Першим хто може побачити аномалію розвитку дитини може бути, 

поряд із сімейним лікарем – педагог. Адже члени сім’ї можуть втрачати 

момент настороженості. 

Об’єктні сосунки можуть бути елементом цього ланцюга, де 

батьки з малку “виставляють” підвищений рівень вимог до дитини. І тут 

все починається. Професійне вигорання – це один із варіантів наслідків 

такого патологічного формування характеру. Розглянемо його розвиток. 

1. Необхідність самоствердження. Ніхто не піддає сумніву 

природне бажання фахівця створювати собі професійну кар’єру. Але ж не 

досягнення успіху за будь-яку ціну.  

2. Надмірна активність. Працювати “на надриві”.  Страшно 
зробити помилку. Втрата реальності: “Я все повинен зробити сам, бо я 

врятую світ”.   

3. Узалежнення. Заміна потреби у відпочинку, сні, власних 

потребах, сексуальному задоволенні заради кар’єри, на:  Алкоголь. 

Тютюн. Кава. Стимулятори. Транквілізатори. Наркотики.  

4. Психологічне витіснення. Помилки. Запізнення. Плутанина в 

роботі.  

5. Переоцінка цінностей. Зміщуються пріоритети. Знецінюються 

власні цілі (приклад – відміна написання дисертації). Уникання завдань. 

Охолодження стосунків із близькими людьми. 
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6. Заперечення. Завдання і проблеми, які не можливо осягнути чи 

встигнути – заперечуються як такі. Виникають амбівалентні відносини у 

стосунках, що виражається у не готовності допомагати іншим, не 

готовності звертатися за допомогою.  

7. Відмежування. Соціальне середовище, що могло б допомагати, 

де б можна було взяти ресурс – ВІДСТОРОНЮЄТЬСЯ суб’єктом. 

8. Виразні зміни поведінки. Соціальне відмежування настільки 

зростає, що допомога сприймається як напад і тоді з’являється 

неадекватна агресія на тих, хто намагається допомогти (параноїдна 
реакція). 

9. Деперсоналізація. Відсторонення від своїх власних відчуттів, 

емоцій, реального сприйняття себе самого. Суб’єкт перестає бути самим 

собою і працює, функціонує “як автомат”. 

10. Внутрішня порожнеча. Страхи. Тривоги. Панічні стани.  

11. Депресія. Яка оволодіває повністю внутрішнім станом. “Я не 

можу їсти, пити, мені не хочеться жити.”  

12. Повне виснаження. КРИЗОВИЙ СТАН. 

Елізабет Кублер-Росс зібрала багато фактів, які підтверджують, що 

більшість людей після того, як якась переміна порушила стабільність їх 

буденного життя, проходять п’ять стадій, які чітко можна розрізнити: 
заперечення (шок) 1, гнів 2, прихід до згоди 3, депресія 4 та прийняття 5. 

Цю схему повинні взяти на озброєння менеджери, які керують людьми 

або організаціями і переживають суттєві зміни і нововведення. Не 

таємниця, що часто ми не приймаємо в розрахунок душевні травми, які 

завжди супроводжують не тільки великі, а й мізерні переміни. 

Стратегія управління стресами – це довгостроковий процес 

цілеспрямованого впливу на персонал організації з метою адаптації особи 

до стресової ситуації, усунення джерел стресу й оволодіння методами їх 

нейтралізації всім персоналом організації. 

Існує два рівні управління стресами. Перший рівень управління 

стресом здійснюється на рівні окремої особи. Другий – на рівні 
організації, у результаті змін у політиці, структурі виробництва, полягає 

у виробленні чітких вимог до співробітників, оцінці їх діяльності. 

Для виходу зі стресових ситуацій необхідно застосовувати 

спеціальні прийоми. 

1. Потрібно вчитися правильно розпоряджатися своїм часом. 

2. Потрібно змусити стрес працювати на вас. 

3. Потрібно лікуватися від трудоголізму. 

4. Правильна поведінка в кризових ситуаціях. 

5. Не потрібно допускати суперечок у родині. Опір стресові 

здійснюйте вдома: 
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Існують прийоми нейтралізації стресів на рівні всього 

підприємства. Керівники підприємства можуть використовувати знання 

цих прийомів для формування й реалізації програм забезпечення 

стресостійкості працівників організації 

Для цього слід: 

По-перше, не давати працівнику різнонаправлених завдань. 

По-друге, працівник повинен бути не тільки не перевантажений 

завданнями, але й завантажений. 

По-третьє, відслідковувати часовий простір, скажімо не вимагати 
виконання завдання на вчора. 

По-четверте, організовувати на підприємстві групи 

взаємопідтримки – Балінтовську групу. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Христина Сайко,  

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи  
 

Нові реалії, орієнтація українського суспільства на демократичні 

принципи, гуманізацію навчально-виховного процесу, у зв’язку з 

розвитком інклюзивної освіти, в рамках якої відбувається включення 

дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітнє середовище і 

адаптація в ньому, виховання майбутніх педагогів на ідеях толерантності 

набуло особливої актуальності. Питання соціального захисту дітей з 

обмеженими фізичними можливостями не втрачає своє актуальності, 

незважаючи на те, що цьому питанню постійно приділяється увага як на 

законодавчому рівні шляхом закріплення прав, пільг та компенсацій 

дітям-інвалідам, так і на суспільному рівні шляхом передбачення 
державних гарантій їх економічної та моральної підтримки. Водночас 

головною проблемою дітей-інвалідів та сімей, в яких виховуються такі 

діти, є те, що на рівні органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій ці нормативно-

правові акти не завжди виконуються, а відтак на практиці діти з 

інвалідністю часто позбавлені прав та гарантій, передбачених чинним 

законодавством. 

Проблемою інтеграції людей з інвалідністю в суспільство 

займались такі науковці: В. Гудоніс, Т. Добровольська, І. Іванова, 

В. Крисько, Є. Леонгард, А. Капська, Н. Малофєєв, К. Рейсвейк, 
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В. Синьов, К. Островська, В. Петрова, М. Чайковський, Г. Хворова, 

Л. Щупіцина, Н. Шматко, Д. Шульженко та інші. Не дивлячись на 

численні напрацювання цих вчених в галузі інтеграції осіб з інвалідністю 

і ряду законодавчих актів проблема ставлення до дітей з інвалідністю 

залишається вкрай актуальною. У той же час, незважаючи на деякі 

дослідження, проблема ставлення до дітей з інвалідністю залишається 

недостатньо вивченою, що й підтверджує актуальність даного 

дослідження. 

Сучасний підхід до розуміння явища інвалідності не обмежується 
задоволенням потреб лише осіб з функціональними обмеженнями, а 

стосується й значної частини інших людей, багатьох аспектів соціального 

та економічного життя. Забезпечення сприятливих умов для повноцінної 

реабілітації та соціальної адаптації людей з функціональними 

обмеженнями відповідає інтересам не лише їх самих та членів їхніх 

родин, а й соціально-економічним інтересам держави і суспільства. 

Стурбованість вітчизняних вчених щодо проблеми аутизму і 

аутистичних порушень в Україні можна спостерігати, аналізуючи зміст 

словників та українських наукових видань. Зокрема, у дефектологічному 

словнику за редакцією В. І. Бондаря, В. М. Синьова (2011 р.) розкриття 

поняття аутизму і аутистичних порушень значно розширюється. Аутизм – 
важке порушення розвитку, що характеризується значними недоліками у 

формуванні соціальних і комунікативних зв’язків із реальністю; виявляється 

в зосередженості на власних переживаннях, обмеженні спілкування з 

іншими людьми, а також проявами стереотипних інтересів [3, с. 89]. 

Аутизм, представляє собою феномен нерівномірного розвитку 

психіки із порушенням соціального міжособистісного сприйняття і функції 

спілкування. Виникнення і походження поняття “аутизм” пов’язані зі 

становленням системи знань з проблеми діагностики та подальшої 

терапевтичної роботи з дітьми, які потребують спеціальних підходів до 

навчання та виховання. Набутий чималий досвід вирішення цієї проблеми, 

представлений в теоретико-практичних працях вчених країн Європи 
(Бельгія, Данія, Німеччина, Польща), Росія, США, Азії (Японія, Китай). 

Інклюзивна освіта передбачає включення учнів із особливостями 

розвитку до навчально-виховної роботи у звичайних класах 

загальноосвітньої школи. Відповідно до потреб і можливостей кожного 

школяра вчитель інклюзивного класу або інший спеціаліст (корекційний 

педагог), який має відповідний рівень кваліфікації забезпечує 

гарантовану підтримку тим учням, котрі цього потребують, реалізує 

особистісно орієнтований підхід до організації їхньої навчальної 

діяльності. Важливою передумовою якісної освіти дітей, які навчаються 

за інклюзивною формою, є пристосування школи (адміністрації, вчителів, 
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більшості учнів) до потреб і можливостей кожної особистості, створення 

умов психологічного комфорту в новому середовищі. 

На думку дослідника В. Бондара дискусійним залишається 

питання: чи готова загальноосвітня школа прийняти дитину з 

особливостями розвитку до загальноучнівського колективу, психологічно 

об’єднати різні групи дітей у навчально-виховному процесі, визначити і 

реалізувати індивідуальні цілі, що відповідають їхнім потребам і 

можливостям [2, c. 39]; як в умовах спільного навчання учнів з різними 

пізнавальними можливостями у процесі кооперативної (групової) 
діяльності та їх соціалізації, необхідно створити умови для надання 

комплексної психологічної, педагогічної, соціальної підтримки.  

Cпеціалісту з соціальної роботи недостатньо мати спеціальну 

підготовку. Навпаки, його професіограма має відповідати стандартам 

спеціального психолога і корекційного педагога, які б забезпечували 

виконання ними освітніх, навчальних, виховних, діагностичних, 

прогностичних, профілактичних та основних: превентивно-корекційних і 

психопедагогічних  корекційних функцій незалежно від типу закладів, які 

відвідує дитина, – чи то соціально-реабілітаційні центри, чи спеціальні 

дошкільні або шкільні заклади тощо [5, c. 186]. 

У психотерапевтичній роботі з дітьми, що пережили травматичний 
досвід використовують різноманітні психотерапевтичні ігри. Регулярне 

виконання вправ допоможе розвивати вже наявне мовлення, збагачувати 

активний та пасивний словник та формувати лексичний компонент як 

основу мовленнєвого спілкування. Проте як зазначалось: вправи 

необхідно проводити в ігрових формах, які заохочують, зацікавлюють та 

активізують дітей до співпраці, а також пришвидшують корекційний 

процес [7, с. 469] . 

Говорячи про соціально-педагогічну і психологічну допомогу 

особам з аутизмом, К. О. Островська стверджує, що на цей час в західних 

країнах склалася і продовжує розвиватися мультимодальна допомога, яка 

центрована на індивідуальному підході до дитини і забезпечується 
«командою» професіоналів, які тісно контактують із сім’єю. Такий підхід 

демонструє досить високу абілітаційну ефективність корекційного 

процесу [6, c. 66]. 

Згідно із результатами проведеного анкетування встановлено, що 

більшість досліджуваних учнів загальноосвітньої школи, що навчаються 

спільно з дітьми із аутизмом в інклюзивному класі із розумінням 

ставляться до зовнішності та поведінки дитини із особливими освітніми 

потребами. У поведінці дитини з аутизмом» учні хотіли б змінити 

соціальну відстороненість та емоційну мінливість. Сильною стороною у 

дитини з аутизмом є прагнення до дотримання режиму у своїй діяльності. 
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Можна зробити висновки про те, що аутизм є спектральним 

порушенням, тобто, що паттерни симптомів захворювання, рівень 

здібностей дітей, а також інші характеристики при аутизмі зустрічаються 

у найрізноманітніших комбінаціях, а хвороба може мати різні ступені 

важкості. Соціальні вимоги, під дією яких відбувається розвиток дитини 

із аутизмом не повинні ставитися в імперативній формі; а спеціально 

створюватись у процесі конструювання дорослими різних за змістовною 

спрямованістю психолого-соціальних ситуацій.  

________________ 
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ФОРМУВАННЯ УСВІДОМЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА ДОПОМОГОЮ СОЦІАЛЬНО-

ПРОСВІТНИЦЬКОГО ТРЕНІНГУ 

 

Лариса Кальченко, 

кандидат педагогічних наук,  
доцент кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи  

 

Сучасний розвиток українського суспільства характеризується 

тривожними тенденціями по трансформації загальноприйнятих 

стереотипів репродуктивної поведінки дітей та молоді: значним 

зниженням віку початку статевого життя, лібералізацією позашлюбних 

стосунків, зміною моделей сімейних взаємин тощо. Все це негативно 

позначається на формуванні моральних цінностей у свідомості молоді 
щодо шлюбу, ставленні до майбутнього сімейного життя, готовності до 

народження й виховання дітей у повній сімʼї, формуванні у них 

адекватних уявлень про відповідальне ставлення до виконання ролей 

батька і матері.  

Найбільш оптимальним видом технології формування 

усвідомленого батьківства молоді, на нашу думку, є освітні інтерактивні 

технології. Одним з різновидів освітніх інтерактивних технологій є 

соціально-просвітницький тренінг, який визначають, як запланований 
навчальний процес, що спрямований на надання знань, удосконалення 

навичок, які вже є, та набуття нових на основі власного досвіду й знань з 

метою зміни поведінки [1, с. 139]. Основна відмінність соціально-

просвітницького тренінгу від інших групових форм просвітницької 

роботи полягає “…не в засвоєнні особистістю готових знань і прийомів, а 

в їх самостійному виробленні шляхом активної участі в процесі групової 

взаємодії” [2, с. 80].  

Навчання у формі тренінгу має складну технологічну структуру, 
реалізуючи яку, тренер створює умови для багаторівневої комунікації 

між усіма учасниками. Тренінг є груповою формою роботи, головною 

перевагою якої у формуванні усвідомленого батьківства молоді є 

здобуття учасниками особистісного досвіду батьківської поведінки. При 

цьому група не пропонує еталонів поведінки, вона лише допомагає 

усвідомити емоційний стан, почуття, сформувати готовність до 

відповідальності особистості за свою сім’ю та життя майбутньої дитини. 

Кінцевою метою роботи групи є формування усвідомленого батьківства 
кожного у власному сприйнятті, думках, почуттях, поведінці. 
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Фото фрагментів тренінгових занять за навчальним курсом 

 «Тренінг з формування усвідомленого батьківства»  

(обговорення у малих групах та презентація результатів) 

 

Основним об’єктом формування усвідомленого батьківства є 
молодь, оскільки “для юнацького віку характерні певні уявлення в 

розумінні співвідношення між коханням і шлюбом, нереалістичність у 

сприйнятті себе та інших, споживацькі тенденції стосовно майбутньої 

сім’ї та супутника життя, народження дітей тощо” [3]. Тому саме цей вік 

є сенситивним у формуванні уявлення про майбутню сім’ю, усвідомлене 

батьківство і відповідальності щодо створення умов для гармонійно 

розвиненої особистості. Враховуючи все це, нами було розроблено й 

апробовано начальний курс «Тренінг з формування усвідомленого 
батьківства», поданий до переліку дисциплін вільного вибору студентів у 

2019 році, навчання за яким з вересня по грудень 2019 року пройшли 189 
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студентів 3 курсу різних факультетів і спеціальностей Львівського 

національного університету імені Івана Франка.  

Оскільки соціально-просвітницький тренінг є різновидом 

навчального процесу, то важливим інструментом підвищення 

ефективності навчання в ньому є використання активних методів 

навчання: методу моделювання, рольових ігор, драматизації, кейс-методу 
(методу конкретної ситуації), методу “мозкового штурму” тощо. Активні 

методи, які використовують у соціально-просвітницькому тренінгу, на 

нашу думку, найбільше відповідають віковим особливостям молоді та 

забезпечують найвищу результативність занять щодо формування 

усвідомленого батьківства. 

 
Фото фрагментів тренінгу з використанням методу «мозкового 

штурму» та кейс-методу і методу драматизації 

 

Розробляючи навчальний курс «Тренінг з формування 
усвідомленого батьківства», ми відштовхувалися від розуміння 

усвідомленого батьківства як форми батьківства, що передбачає 
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усвідомлення особою своєї відповідальності за процес зачаття, 

народження, виховання та розвиток здорової дитини, яке базується на 

формуванні когнітивної, емоційної та поведінкової складових батьківства 

з метою забезпечення процесу повноцінного розвитку дитини з 

урахуванням її індивідуальних особливостей [4]. Це трактування поняття 

“усвідомлене батьківство” інтегрує в собі як особистісні так і соціальні 
характеристики усвідомленого батьківства. Саме тому, змістовно 

тренінговий курс було спрямовано на усвідомлення студентами чотирьох 

рівнів батьківства, а саме: 

1. «Соціальний рівень» батьківства – це рівень батьківства як 

інституту соціалізації дитини, на якому батьки, виступають як ті, хто 

передає дитині загальноприйняті зразки поведінки, цінності культури, 

хто вводить її в світ соціальних статусів, як агенти первинної соціалізації. 

У першій групі занять ми спрямовували увагу на три основні теми, що 
представляли батьківство стосовно суспільства в цілому та основних 

функцій батьків, серед яких: виховувати – батьки як передавачі 

колективного досвіду (культури) – вихователі; навчати – батьки як ті, хто 

навчає дитину, тобто передає їй свої вміння та навички, свій 

індивідуальний досвід; вводити у світ соціальних статусів – батьки як 

посередники, із чиєю допомогою дитина включається в життя 

суспільства, здобуває в ньому певний соціальний статус. 

2. «Соціально-психологічний рівень» батьківства, який 
характеризують прояви батьківства на мікросоціальному рівні (рівні 

сім’ї). У другу групу занять входили три основні теми, на яких 

відпрацьовувалися уявлення і функції: забезпечувати, піклуватися – роль 

батьків як тих, хто піклується про дитину; пестити, розуміти, терпіти – 

розкриває батьківство й материнство як особливий тип міжособистісних 

стосунків. Це особливе ставлення, в основі якого лежить любов, 

розуміння, прощення, терпіння, небагато строгості, довіра, пещення, 

безумовне прийняття; захищати, оберігати – усвідомлення ролі батьків як 
тих, хто захищає й оберігає дитину, коли та не може сама за себе 

постояти. 

3. «Особистістно-смисловий» рівень батьківства – третя тематична 

група занять розкривала прояв батьківства на індивідуально-

значеннєвому рівні, у контексті потреби індивіда в особистій 

самореалізації й самоактуалізації. Тематична структура цього рівня була 

представлена п’ятьма основними темами: батьківство як факт 

біологічного життя індивіда; батьківство як зміна соціального статусу; 
батьківство як особливий тип відповідальності; батьківство як 

самореалізація; батьківство як нова якість подружньої системи. 
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4. «Готовність до батьківства». Четверта тематична група занять 

спрямовувалась на розвиток уявлень юнаків і дівчат про відповідальність 

і готовність стати батьком або матір'ю. Тематична структура цього рівня 

була представлена дев’ятьма основними темами: матеріальна 

забезпеченість; соціальна компетентність; потреба в батьківстві; 

моральна зрілість; соціально-психологічна компетентність; педагогічна 
компетентність; міцність стосунків з партнером; біологічна готовність; 

хронологічний вік. 

Отже, соціально-просвітницький тренінг є ефективним 

інтерактивним методом формування когнітивної, емоційної та 

поведінкової складових усвідомленого батьківства молоді. Займаючись 

просвітою молодих людей, формуючи їх як відповідальних батьків, 

здатних виховати щасливих громадян, ми створюємо об'єктивні 

передумови для вирішення проблеми соціального сирітства не тільки на 
рівні держави, коли приймаються державні соціальні програми, 

законодавчі акти, створюються профільні установи, а й на рівні 

суспільства – залучаючи молодь до вирішення найскладніших соціальних 

проблем. 

 

______________________ 
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ЕМОЦІЙНІ СТАНИ БАТЬКІВ В СТРУКТУРІ СТАДІЙ 

ПЕРЕЖИВАННЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Богдана Андрейко, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 
 

Традиційно проблеми сімей, які виховують дітей із особливими 

потребами, розглядають винятково через призму проблем малюка. У 

більшості випадків допомога обмежується консультаціями з питань 

навчання та виховання, але при цьому випускається з поля зору дуже 

серйозний аспект – емоційний стан самих батьків. Для того щоб 

допомогти їм, важливо зрозуміти, що відбувається з людиною, коли її 

дитині встановлюють діагноз, як це загалом впливає на життя [3, с. 35]. 
Сім’я, як цілісність стикається з різноманітними ситуаціями, що 

детерміновані соціальними наслідками хвороби дитини, емоційною та 

психологічною реакцією на неї батьків дитини. Сім’я, яка має дитину 

інваліда або хронічно хвору дитину, стикається з комплексом соціальних 

проблем: культурних, психологічних, економічних, педагогічних. У 

сучасних умовах розвитку українського суспільства хвора дитина 

залишається джерелом стресогенного стану батьків і найближчих 

родичів. Кожна сім’я залежно від характеру захворювання дитини має 
власну ситуацію розвитку, стикається із специфічними проблемами, що 

виникають з необхідності задоволення спеціальної потреби дитини. Такі 

проблеми, як порушення взаємозв’язків з оточенням і прав дитини; 

спілкування з нею, гіперопіка, емоційне й психологічне навантаження 

батьків, але ступінь їх виявлення і динаміка зумовлений 

характерологічними якостями батьків, рівнем і типологією адаптації, 

життєвим циклом сімї. Життєві цикли сімї (автор має на увазі стадії 

переживання народження хворої дитини), особливо перехідні етапи від 
однієї стадії до іншої, продукують нові соціальні проблеми сімї: 

неможливість отримання превентивної психологічної та педагогічної 

допомоги; дефіцит інформації про хворобу та патологічний стан дитини; 

визначення характеру дошкільного виховання. Проблемами дітей є їхня 

соціальна ізольованість. Серед власних головних проблем батьки 

виділяють лікування дитини, фінансування, корекційне навчання і 

виховання [2, c. 75].  

Як вважають вчені, знання психологічних стадій, виділених в 
теорії горя, допомагає фахівцям: зрозуміти реакцію сім’ї дитини з вадами 

розвитку, не розглядаючи поведінку членів сім'ї як патологічне; 
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усвідомити, коли і яким чином краще втрутитися в ситуацію, гнучко 

застосовувати теорію стадій, враховувати особливості конкретної сім’ї та 

індивідуальні реакції на таке потрясіння. Також досліджено вплив 

народження дитини з особливими потребами на психоемоційний стан та 

адаптацію батьків (Б. Андрейко, Н. Бастун, Р. Кравченко, А. Кравцова, 

К. Островська, М. Радченко, М. Сварник, Л. Шипіцина, М. Batshaw, 
H. Borzyszkowska, М. Коscielska, D. Lobato). 

Теорія стадій переживання батьками народження неповносправної 

дитини. Простежуючи переживання батьками трагедії народження 

неповносправної дитини, різні дослідники (Kubler-Ross Е.,Blasher J, Irvin M., 

Klaus M., Kennell L.) дійшли висновку про закономірну зміну їхніх емоцій-

них станів на шляху до адаптації. Шок – найперша реакція на усвідомлення 

горя. Цей стан надто тяжкий, він може тривати довго. Але людина 

підсвідомо шукає стабільності, починає сумніватися: може, не все так 
погано, бувають помилки, потрібно все перевірити. Це означає, що настав 

новий етап усвідомлення біди. Заперечення – віра у зцілення, помилковість 

діагнозу. Починається тривале та виснажливе мандрування від лікаря до 

лікаря, а далі – до знахарів, екстрасенсів із надією знайти диво, яке зробить 

дитину здоровою. Психологи виокремлюють у цьому періоді почуття 

провини, гніву, сорому. Самотність, втома від постійного і без успішного 

пошуку способів зцілення дитини, виснажливий догляд за нею і зречення 

усіх власних потреб та інтересів – усе це провокує депресію у батьків [6, 
с. 14–15]. Депресія – почуття пригніченості, що є завершальним у послідов-

ній зміні емоційних етапів, які є неконструктивними, бо свідчать про 

неприйняття батьками нової реальності. За цих обставин складається вкрай 

несприятлива ситуація для розвитку дитини. Усвідомлення втрати батьківсь-

ких мрій призводить багатьох до справжнього емоційного шоку [5, с. 18]. 

Різні ситуації виникають через реакції батьків на хворобу, ваду чи 

інвалідність дитини. М. Семаго і Р. Майромян виділяють чотири фази 

реакції батьків на народження дитини з вадами розвитку. Перша – 
стресовий стан, коли подружжя відчувають страх, відчай і розгубленість. 

Вони ставлять собі запитання “Чому це повинно було статися зі мною?” 

Згодом виникає почуття провини, хоча лікар запевняє, що хвороба була 

неминучою. Друга – фаза динаміки психологічного стану сімї – 

негативізм, заперечення діагнозу. У такому випадку заперечення батьками 

патологічного стану дитини розглядається як засіб (що не усвідомлюється 

ними) для подолання пригніченості і тривоги. Деякі батьки висловлюють 

недовіру лікарям і консультантам, багаторазово уточнюють діагноз. 
Характерною рисою цієї фази є проекція власного почуття провини на 

інших, яка носить внутрішньо сімейний і поза сімейний характер. Батьки 

можуть звинувачувати один одного, лікарів. Характер проекції може 
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відволікати енергію від адекватного вирішення проблеми, призводить до 

напружених відносин і підвищує емоційну напруженість. У такому 

випадку батьки зосереджені саме на хворобі, ваді дитини і не помічають 

позитивних ознак її особистості чи збережених можливостей і якостей, 

яких не зачіпила хвороба. Третя фаза – депресивний стан, повʼязаний з 

усвідомленням справжнього становища, втратою сподівань на те, що їхня 
дитина може бути нормальною. Печаль, горе часто можуть не проявлятись 

безпосередньо, але переживання тих почуттів позначається на стосунках 

сімї. Зменшується інтерес до роботи та інших справ, спостерігається 

роздратування, гнів, бракує теплоти у стосунках. Безперервна потреба 

дитини у спеціальному догляді може ускладнити вирішення цієї проблеми, 

підсилити синдром “хронічної печалі”, що є наслідком постійної 

залежності дитини від батьків, асоціалізації її психічного чи фізичного 

дефекту. Це може призвести до емоційної ізольованості, відчуженості 
подружжів. Деякі пари залишаються разом із спільного почуття провини і 

обов’язку, але їх задоволення шлюбом може послабшати, може настати 

сексуальна дисгармонія. Четверта фаза – означає початок соціально-

психологічної адаптації членів сімʼї, адекватних емоційних контактів. На 

думку М. Семаго і Р. Майромяна, ці етапи носять скоріш структурний ніж 

послідовно-почасовий характер, і залежно від мікросередовища, 

особливостей внутрішньо сімейної ситуації можуть мати різну тривалість і 

виявлення]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ 

РОЗВИТКУ В ІНКЛЮЗИВНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Ольга Ферт, 
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи; 

Ярина Заньчак, 
магістр І-го курсу спеціальності “Спеціальна освіта” 

 
В процесі навчання в шкільному колективі, в дітей з’являється 

прагнення до спілкування з однолітками, вони дуже цінують свою участь 

у групі. Проте молодший шкільний вік характеризується як період 

дитячої недоброзичливості. 

Поняття дружби в молодших школярів різного віку має зовсім 

різне значення. Діти які лише розпочали навчання в школі (5–7 років) 

вважають друзями тих, з ким вони граються. Основними критеріями в 

пошуку друзів є хороша поведінка та спільні інтереси. Дружба в цей 
період швидко зароджується та досить легко може обірватися. В процесі 

дорослішання ці критерії змінюються. Друзями діти починають вважати 

тих хто допомагає їм та відгукується на їхні прохання. Школярі 

починають звертати увагу на такі риси однолітків як доброту, чесність, 

самостійність, впевненість у собі. 

Лідерами зазвичай обирають за такими критеріями як успішність у 

навчанні, чесність, сміливість, ініціативність. В цей період школярі дуже 

люблять ділитися різними історіями, особливо тими, які стосуються їх 
безпосередньо. Уміння гарно розповідати також може вплинути на вибір 

лідера в дитячому колективі. 

Формування міжособистісних стосунків в період молодшого 

шкільного віку є досить важким процесом, оскільки дружба в дітей має 

ситуативний або егоцентричний характер. Тому неважко зрозуміти, що 

пошук друзів є складним завданням для учнів початкових класів з 

особливими потребами. Проте, для молодших школярів авторитетним 

дорослим є вчитель, і саме тому вони без вагань приймають його 

позицію. Якщо вчитель буде позитивно ставитись до кожного учня і 

активно акцентувати на цьому увагу учнів, атмосфера в класі буде 

позитивною. Проте, не зважаючи на старання вчителя, часто неприйняття 
школяра частиною однолітків не уникнути.  

Однак, система сучасної інклюзивної освіти активно націлена на 

подолання даної проблеми. Існує безліч методик, які допоможуть 

згуртувати дітей з особливими потребами з однолітками. Умовно їх всіх 

можна поділити на заходи які допомагають створити толерантне 
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середовище та методи розвитку толерантного ставлення в молодших 

школярів. До заходів належать «ранкові вітання», «пошта» та включення 

учня в організаційні моменти. До методів належать різноманітні 

прийоми, які використовуються в тренінговій формі на заняттях з 

морального виховання молодших школярів. Окрім різноманітних ігор та 

вправ, сюди належать спільні проектні роботи, слухання історій та 

перегляд фільмів. 

Інтеграції дітей з особливими потребами є досить відносним 

поняттям, що і показало наше емпіричне дослідження. Вона є 
індивідуальним явищем, яке дуже важко спрогнозувати. На цей процес 

впливає безліч факторів, до яких належить важкість порушення, вік, 

ставлення вчителя, організованість сприятливого середовища, 

замученість батьків та інші. Аналізуючи дане дослідження, можна 

зробити висновок, що навіть в одній школі атмосфера в інклюзивних 

класах може значно відрізнятися, і досить важко визначити конкретні 

причини даного явища.  

Не зважаючи на все написане вище, для педагогів та батьків 

важливо робити все можливе, для інтеграції дітей в середовище.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ УВАГИ У ДІТЕЙ 6–8 РІЧНОГО ВІКУ ІЗ ЗПР  

ТА ТИПОВИМ РОЗВИТКОМ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО 

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

Ольга Ферт, 
кандидат педагогічних наук, 

 доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи; 

Ганна Когут, 
магістр І-го курсу спеціальності “Спеціальна освіта” 

 

Увага – це психічний процес який виконує багато важливих 
функцій в житті людини. Серед основних її властивостей виділяють: 

стійкість, концентрацію, розподіл, перемикання, відволікання і об’єм. 

Також увага активує потрібні та гальмує непотрібні в даний період часу 

фізіологічні процеси, сприяє організованому й цілеспрямованому 

засвоєнню інформації яка надходить в організм, забезпечує мимовільну й 

довільну зосередженість на необхідних в цю мить видах діяльності.  

Важливим та актуальним для вивчення характеристик уваги є 

питання про неуважність – нездатність людини зосередитися на чому-
небудь певному протягом тривалого часу.  
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За даними різних досліджень, до 30% дітей молодшого шкільного 

віку мають проблеми в навчанні і не справляються з вимогами шкільної 

програми. Це діти  з нормальним слухом і зором, відсутністю розумової 

відсталості, помітних дефектів мовлення та опорно-рухового апарату. 

Вони відчувають значні труднощі у навчанні через підвищену 

стомлюваність, нестійку увагу, погану пам'ять, недостатній рівень 
розвитку мислення й мови. Найчастіше ці діти мають затримку 

психічного розвитку. Збільшення числа таких дітей відзначається в 

усьому світі, тому проблема труднощів у навчанні стала однією з 

актуальних психолого-педагогічних проблем сьогодення.  

Затримка психічного розвитку – одна з найбільш поширених форм 

психічних порушень. Це порушення нормального темпу психічного 

розвитку. Основною причиною відставання є слабо виражені (мінімальні) 

органічні пошкодження головного мозку, в деяких випадках і генетично 
обумовлена недостатність центральної нервової системи, несприятливі 

соціальні чинники. 

Прoaнaлiзувaвши психoлoгo-пeдaгoгiчну лiтeрaтуру з даної теми, 

визначивши специфічні особливості психічної діяльності дітей із 

затримкою психічного розвитку, було проведено обстеження уваги у 

дітей із ЗПР та типовим розвитком молодшого шкільного віку. 

Для обстеження рівня концентрації,продуктивності та стійкості 

уваги було використано такі методи: методика Тулуз-П’єрона, 
коректурна проба та модифікація методу Пʼєрона-Рузера. Виконання цих 

методик передбачало заповнення спеціально підготовленого бланку 

певними знаками за окремо виділений час. Безумовно діти із ЗПР мали 

значно нижчі результати ніж діти без порушень. У дітей із ЗПР виникало 

більше труднощів під час виконання. 

Під час дослідження були отримані первинні дані, за якими можна 

простежити різнопланові результати з боку групи досліджуваних. Якщо 

діти без порушень зазвичай показували два найвищих рівні 
результативності, то діти із ЗПР – два найнижчі.   

Робота із дітьми з порушеннями вимагала більше затрат часу, 

більше уваги до кожної дитини та більше пояснень. Деякі діти без 

сторонньої допомоги не могли виконати жодного завдання. Такі діти 

важко сприймають словесні інструкції, їм необхідно все показати наочно. 

Мотиваційний компонент також є порушений. Діти під час виконання 

завдань часто відволікались на незначні подразники, були розсіяні та не 

сконцентровані. Результативність у них на найнижчих рівнях. 
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НЕВРОЛОГІЧНІ ТА ГЕНЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІПЕРАКТИВНИХ 

РОЗЛАДІВ ТА ДЕФІЦИТУ УВАГИ У ДІТЕЙ (ГРДУ) 

 

Станіслава Матвієнко,  

кандидат біологічних наук,  

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи; 

Юрій Матвієнко, 

кандидат медичних наук,  

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 
 

Гіперактивні розлади у дітей свідчать, що ці діти мають невидиму 

неповносправність щодо здатності керувати власною поведінкою. Для 

них характерна моторна гіперактивність, імпульсивність, порушення 

уваги. Це створює проблеми в сім’ї, садочку, школі і такі діти становлять 

групу ризику з розвитку вторинних проблем і наслідків – від депресивних 

розладів, порушення особистісного розвитку до антисоціальної 

поведінки/зловживання алкоголем, наркотиками тощо. Поширеність 

ГРДУ становить 1,5–5% у дітей шкільного віку, переважно – одна дитина 

на клас. Такий учень постійно рухається, не може довго перебувати на 

одному місці, багато говорить, перериває спілкування інших, відсутня 
увага, легко відволікається на сторонні подразники, демонструє 

агресивну поведінку у стосунках з ровесниками, часто стає 

постраждалим від булінгу, відмічає труднощі у навчанні. В осіб з ГРДУ у 

дитинстві в 25–30% випадків розлади спостерігаються і в дорослому віці. 

Це імпульсивні, вибухові особи, схильні до загострення конфліктів, 

забудькуваті, не доводять до кінця розпочату справу, піддаються 

сторонньому впливу. 

Більшість проблем гіперактивних дітей зумовлені не поганим 

вихованням, а біологічними особливостями функціонування центральної 

нервової системи, а саме – незрілістю певних зон кори головного мозку, 

які відповідають за функції контролю та поведінкою. Лобна кора 
головного мозку є командним пунктом, який на основі аналізу та синтезу 

інформації дає команду до дії. При ГРДУ має місце сповільнення, 

порівняно з ровесниками, функцій лобової частки кори, зокрема, 

здатності до поведінкового гальмування, самоконтролю поведінки. 

Сприяють розвитку ГРДУ ураження головного мозку в ранньому віці, як 

наслідок метаболічних порушень (зокрема, фенілкетонурії), дії на плід 

токсичних речовин (свинцю), алкоголю, нікотину в період вагітності, а 

також хіміотерапія онкопроцесів у ранньому віці. Частота розладу вища у 

дітей недоношених та з малою масою, а також у тих, що перенесли 

енцефаліт, менінгіт, травми черепа в дитинстві. Наявні також дані, що 
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ГРДУ пов’язаний з генами, що відповідають за регуляцію обміну та 

активність нейромедіаторів – дофаміну та норадреналіну, які відіграють 

важливу роль у передачі імпульсів у системі “лобна кора – підкірка 

(базальні ганглії) – лімбічна система”. Дослідження батьків і родичів з 

ГРДУ показали, що частота розладу у них становить 20-25% – в 7 разів 

вище, ніж в середньому по популяції, що вказує на спадкову природу 

ГРДУ. 

Отже, синдром порушення уваги у поєднанні з гіперактивністю є 

поліморфним – з неврологічною та генетичною природою. ГРДУ 
найчастіше трапляється у родинах, де бракує спокою та теплих стосунків.  

Лікують гіперактивних дітей, як медикаментами так і за 

допомогою різноманітних психологічних методик та вправ, зокрема 

заняття у групах, де дитина наслідує інших дітей, розроблення 

тактильних відчуттів (гра кубиками, з конструктором, малювання, 

ліплення, вишивання тощо). 

Повинні бути поєднані зусилля батьків і вчителів, щоб допомогти 

дитині адаптуватися до умов оточення. Вчасна діагностика ГРДУ та 

лікування у ранньому віці дають шанс успішного існування. 

 

 

СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ,  

ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ 

 

Ольга Столярик, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 
 

Виховання дитини з особливими потребами, зокрема з РСА є 

складним соціальним процесом як для самої дитини, так і для батьків. В 

ранньому дитинстві, родина – те соціальне мікросередовище, яке грає 

ключову роль в терапії, корекції поведінки, формування соціальних 

компетенцій у дитини з аутизмом.  

Вітчизняні дослідження проблеми соціалізації дітей з аутизмом та 

родин, що їх виховують звертають увагу, власне, на психолого-

педагогічний, корекцій підхід і спрямовані, здебільшого на особистість 

самої дитини, зокрема формування соціальних компетентностей, 

корекцію поведінкових проявів, розвиток психічних процесів (мислення, 

мовлення, моторики), однак поза увагою залишається звʼязок з 
соціальним оточенням на мікро-, макро-, мезо- рівнях та його вплив на 

соціальну інтеграцію.  
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Відтак соціальну підтримку сімей, що виховують дітей із РСА, 

можна вважати актуальною проблемою соціальної роботи, яка висуває 

нові вимоги до інститутів, організацій, агентств та провайдерів 

соціальних послуг. Брак доступу до якісних медичних, освітніх, 

реабілітаційних, терапевтичних, інформаційних послуг, що виникає через 

зниження мобільності батьків, впливає на задоволеність життям батьків, 

загрожує виникненням стресу та депресій, набутої безпорадності батьків, 

нездатністю користуватись власними ресурсами. 

У науковій літературі пропонується низка стратегій та моделей 
соціальних інтервенцій, покликаних забезпечити соціальну підтримку 

сімей, де виховується дитина із РСА. У цілому така соціальна підтримка 

виступає посередником та модератором взаємовідносин між 

батьківським стресом та якістю життя сім’ї дітей з РСА. 

Соціальна робота використовує транзакційну модель підходу до 

функціонування родин, що виховують дітей з порушеннями розвитку, яка 

обґрунтовує взаємовпливи, які відбуваються між дитиною та її сімейним 

середовищем. Розвиток дитини описується як соціальний процес, що 

відбувається у результаті постійних контактів між батьками та дітьми, а 

родина розглядається як найближче соціальне середовище. Транзакційна 

модель обумовлює систему взаємовпливів: проблемна поведінка дитини 
впливає на рівень стресу, тривоги, депресії у батьків, що в свою чергу, 

впливає на ставлення до дитини і повноцінне функціонування, соціальну 

інтеграцію [5].  

Багато закордонних та вітчизняних дослідників говорять про 

доцільність використання методу сімейно-орієнтованої практики, який 

пропонує розподіл загальної родинної системи на підсистеми: «дитина-

батьки», «батьки-батьки», «дитина-батьки-середовище» та включає в 

себе низку теоретичний концепцій, зокрема емоційні та психологічні 

рамки у стосунках з дитиною, прийняття діагнозу та методи соціальної 

адаптації [4].  

Екологічний підхід, яким послуговується соціальна робота, 
визначає важливість соціальних відносин за межами родини. Екологічний 

підхід дозволяє проаналізувати як сімʼї, які виховують дітей з аутизмом 

створюють навколо себе системи соціальної підтримки – 

міжособистісних відносин, в результаті яких здійснюється обмін 

матеріальних та особистісних ресурсів, що слугує певним буфером 

стресу, депресій, зниженню батьківської компетентності, сімейних 

конфліктів та відіграють вирішальну роль в задоволеністю якістю життя 

сімʼї [5]. 

Вітчизняний науковець А. Душка зазначає, що зовнішні обставини 

– народження дитини з ментальними або фізичними захворюваннями, 
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недосконала система соціальної допомоги та захисту, брак фахових 

соціальних послуг, хоча і є деструктивними чинниками для родини, 

проте не лише вони є детермінантами кризи, у якій опиняються батьки. 

Безпорадність, набутий госпіталізм батьків та низьку якість життя 

формує нездатність використовувати власні ресурси, вибудовувати 

продуктивну комунікацію як в середині родини, так і за її межами, 

планувати своє життя, гнучко реагувати на соціальні зміни. Науковець 

обґрунтовує синергетичну модель роботи із родинами, що виховують 

дітей з порушенням. Згідно синергетичному підходу, потрібно 
відмовитися від єдиної універсальної адаптивної стратегії, придатної для 

будь-якої особистості та родини, а необхідно прагнути до створення 

широкого спектра потенційно-адаптивних стратегій, здатних забезпечити 

батькам максимальний мобілізаційний ефект. За синергетичної 

парадигми, дослідження складної системи варто здійснювати на двох 

рівнях – мікрорівні (структура стосунків всередині родини) і макрорівні 

(взаємозвʼязок родини з соціальним оточенням) [3]. Л. Яблуновська 

заявляє, що акцентуація соціальної роботи на соціальних змінах 

детермінує загрозу відриву від потреб та інтересів конкретної людини, 

заради якої ці зміни ініціюються, а показником результативності 

соціальної роботи є не конструювання соціального вакууму, а 
формування соціальної готовності осіб з РАС та членів їхніх родин бути 

учасниками чи ініціаторами соціальних процесів. Дослідниця зазначає, 

що хоча й раніше проводились спроби науковців імплементувати 

соціальну роботу із родинами, що виховують дитину з аутизмом, однак 

наукові праці розглядали проблему швидке в вузькогалузевому підході, 

зокрема психологічному, психіатричному дискурсі [1].  

Проблема якості життя сімей, що виховують дітей з РСА – є 

актуальним викликом для соціальної роботи. Для її розв’язання потрібне 

формування нових підходів до сімей, що виховують дитину з РСА як 

клієнта соціальної роботи. Існуючі інтервенції, копінг-стратегії не можна 

вважати універсальними, адже в соціальній роботі здебільшого 
використовують комплексні стратегії, які поєднують у собі декілька 

підходів та моделей.  

 

__________________ 
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ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З МОТИВАЦІЄЮ У ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ 

СПЕКТРУ АУТИЗМУ 

 

Лілія Дробіт, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Мотивація є основною рушійною силою, внаслідок якої 

відбувається кожна цілеспрямована діяльність. Власне поняття мотивації 

є багатогранним і може розглядатися на багатьох рівнях, від побутового 

до наукового.  

Мотивацію досліджувало багато мислителів, філософів, вчених, 

починаючи від найдавніших часів. Зокрема, Є. Ільїн у книзі “Мотивація 

та мотиви” зазначає, що вже великі мислителі давнини – Арістотель, 

Геракліт, Демокріт, Лукрецій, Платон, Сократ, згадували про «потребу» 
як вчительку життя. Всі вони говорили про потребу як рушійну силу, що 

спонукає людину не лише до задоволення біологічних, але й вищих 

потреб.  

Тобто, спершу мотивація розглядалася як єдина детермінанта 

людських думок, почуттів та дій. Однак згодом було відслідковано, що 

мотивація працює разом з іншими детермінантами, такими як когніції, 

емоції та звички. 

Р. Нємов, взявши за основу дослідження Дж. Аткінсона, 

упорядкував схему, що ілюструє розвиток поглядів на мотивацію. Варто 

звернути увагу на те, що наступні погляди і теорії не заперечують 
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попередніх, відбувається розвиток і розгалуження знань, теорії стають 

більш прикладними і специфічними, зокрема стосуються мотивації 

різних груп людей (за віком, професійними ознаками, особливостями 

розвитку і т. п.), а також використовують різні підходи (точки зору) на 

мотивацію: біологічні, поведінкові, когнітивні, діяльнісні та ін.) 

Мотивація передбачає активацію організму зовнішніми або 

внутрішніми стимулами, що виражається в цілеспрямованій поведінці. 

Мотиваційні процеси є системними, і усвідомлена діяльність особи 

починається з відчуття і сприймання, тобто з одержання і обробки 
інформації, а на виході є формування намірів, укладання конкретної 

програми дій і реалізація цієї програми у думках чи поведінці. 

У контексті питання розладів спектру аутизму, котрі передбачають 

ряд генетичних та органічних порушень, мотивацію слід розглядати з 

точки зору біопсихосоціального підходу у психології. Дана модель була 

запропонована George L. Engel та John Romano у 1977 р., на противагу 

біомедичній моделі. 

В той час, як традиційні біомедичні моделі клінічної медицини 

фокусуються на патофізіологічному підході, біопсихосоціальна модель 

підкреслює важливість розуміння понять людського здоров’я та хвороби 

в повному розумінні змісту цих понять. Біопсихосоціальний підхід 
системно розглядає біологічні, психологічні та соціальні фактори та їх 

комплексне розуміння. [Engel GL: The clinical application of the 

biopsychosocial model. Am J Psychiatry 1980;137:535-544. ] З цього огляду, 

розглядаючи мотивацію, маємо зважати на фізіологічні основи цього 

явища. Не вдаючись у глибинні фізіологічні механізми, слід зазначити 

кілька досліджень, що стосуються нейропсихологічного аспекту 

мотивації, щоб могти повноцінно розглянути дане явище у світлі 

біопсихосоціального підходу.  

У 1954 році Стеллар (Stеllar, The physiology of motivation, 1954) 

розробив теорію, яка говорить про те, що “центральний мотиваційний 

стан” (подібно до теорії домінанти Ухтомського) підтримується 
збудженням центрів гіпоталамусу, на які впливають кортикальні 

імпульси, гальмівні центри головного мозку, чутливі стимули та 

гуморальні фактори. З часом встановлено роль багатьох мозкових 

структур у мотиваційній діяльності людини. 

Розглянемо мотивацію з погляду нейропсихології. Діяльність 

нервової системи, пов’язана з мотивацією, відбувається паралельно до 

фонових нейроендокринних та вегетативних процесів у нервовій системі. 

З точки зору нейропсихології, при мотивованій поведінці, зовнішні 

стимули (наприклад, підвищення чи зниження температури зовнішнього 

середовища) або внутрішні зміни гомеостазу (наприклад, зниження рівня 
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глюкози в крові, яке викликає відчуття голоду) не в повній мірі 

корелюють з зовнішніми проявами спостережуваної поведінки завдяки 

впливу психологічних і психосоціальних чинників. З досліджень 

випливає, що на нейропсихологічному рівні мотивація забезпечується 

конкретними функціями певних структур центральної нервової системи. 

Дані функції мають за основу біохімічні процеси. Також варто звернути 

увагу на те, що ці процеси є системними, і усвідомлена діяльність особи 

починається з відчуття і сприймання, тобто з одержання і обробки 

інформації, а на виході є  формування намірів, укладання конкретної 
програми дій і реалізація цієї програми у думках чи поведінці.  

Якщо говорити про психологічну складову мотивації, то спершу 

слід описати співвідношення потреб і мотивів. Це дасть можливість 

прослідкувати закономірності розвитку і структури мотиваціної сфери, 

взаємодії і співіснування фізіологічної, психологічної і соціальної 

компоненти у мотиваційні сфері дитини, і розглянути мотивацію, 

зокрема мотивацію учіння, під таким кутом, що дасть можливість 

побудувати таку модель мотивації учіння, на основі якої вдасться 

встановити особливості мотивації учіння дітей з озладами спектру 

аутизму. 

Різні автори мають різні погляди і підходи до цього питання. Не 
має єдиної уніфікованої моделі, чи загальнопринятого підходу, хоча, 

можна прослідкувати історичний розвиток цього питання та відмінність у 

підході вчених різних шкіл і напрямків. 

Так, Р. Вудвортс і А. А. Ухтомський описують потребу в рамках 

теорії про виникнення домінантного вогнища збудження, а всі наступні 

дії мають на меті зняти напруження, задовільняючи потребу і саме дії по 

усуненню вогнища збудження (задоволенню потреби) кваліфікуються 

нервовою системою як високопріоритетні. К. Левін описує потреби та 

мотиви в рамках своєї теорії поля, прирівнюючи виникнення потреби до 

виникнення напруги в системі, вказуючи, що інтерес або стремління 

зникає по мірі насичення потреби і тільки зв’язок з психічними 
процесами здатний якісно їх підтримувати. Згідно К. Левіна, перед 

прийняттям рішення на що реагувати, виникає боротьба мотивів і, лише 

тоді, коли приняте рішення, напруга спадає. Власне автор описує мотив 

як намір і процес є практично завершеним, коли обирається ведучий 

мотив, далі виконання дії стає маже умовно рефлекторним. Також про 

мотвацію, що походить від потреб людини, писав А. Маслоу. Він 

описував так звані мотиваційні стани: «будь-який психологічний або 

фізіологічний стан, будь-яка зміна організму, котра в певною мірою 

повʼязана з мотивацією, в якомусь сенсі є мотиваційним станом». 



 120 

 Співвідношення потреб і мотивів А. Н. Леонтьев описує у своїй 

книзі «Проблеми розвитку психіки» наступним чином: «Потреба отримує 

свою визначеність лише в предметі діяльності: вона повинна ніби знайти 

себе в ньому. Оскільки потреба знаходить в предметі свою визначеність 

(«опредмечується» в ньому), то дани предмет і стає мотивом діяльності – 

тим, що конкретно її викликає».   

Л. І. Божович, описуючи потреби та мотиви у дітей в процесі 

розвитку, робили акцент на вольовому контролі над потребами. Авторка 

вважала, що «для того, щоб зрозуміти роль потреб у формуванні 
особистості, необхідно враховувати, що в процесі життя у дитини 

виникають і розвиваються нові соціальні потреби…» 

Божович говорить про формування потреб подібно до формування 

характеру, вважаючи це процес одним з найбільш визначальних у 

формуванні особистості дитини. В цьому питанні Л. І. Божович вдалося 

зафіксувати існування опосередкованих потреб, котрі мають 

усвідомлений характер. З її теорії випливає, що в процесі розвитку 

потреб, а в подальшому і мотиваційної сфери, біологічні потреби також 

поряд з психологічними переходять усвідомлене управління особистості, 

людина в процесі розвитку отримує можливість управління своїми 

потребами. Також Л. І. Божович вказує, що потреба не має здатності 
визначати цілеспрямованої діяльності людини, а може лише викликати 

неорганізовану активність (за виключенням вроджених біологічних 

потреб, котрі є нерозривно пов’язаними з вродженими механізмами їх 

задоволення).  

Також Л. І. Божович розглядає потребу у враженнях як базову для 

розвитку соціальних потреб дитини. Під час розвитку ця первинна 

потреба ускладнюється і викликає різноманітну і багатогранну 

дослідницьку діяльність дитини, і, вже на її основі, потребу у пізнанні, 

що спонукає дитину все ширше і глибше входити в оточення і ним 

володіти. 

С. Д. Максименко описує потребу як «стан живої істоти, в якому 
виявляється залежність людини від конкретних умов існування». 

Діяльність людини за своєю суттю є соціальною. Людина не лише 

пристосовується до умов життя, але й змінює їх відповідно до своїх 

потреб у процесі діяльності. «Особистість як субʼєкт діяльності, 

задовольняючи власні потреби, взаємодіє з середовищем, ставить перед 

собою певну мету, мотивує її, добирає засоби для її здійснення, виявляє 

фізичну й розумову активність, досягаючи поставленої мети. Мотив – це 

внутрішній рушій, що спонукає людину до діяльності». Якщо говорити 

про розвиток мотивів, то власне розвиток мотивів є частиною розвитку 

мотиваційної сфери, яка, в свою чергу, є важливою складовою розвитку 
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особистості. «Мотиви діяльності та поведінки людини генетично 

повʼязані з її органічними та культурними потребами, в яких людина 

відчуває необхідність. Потреби породжують інтереси, тобто спрямо-

ваність особистості на певні об'єкти з метою пізнати і опанувати їх». 

Структурованим і практичним є підхід до питань мотивації, 

зокрема потреб і мотивів, у теорії самодетермінації Е. Деці та Р. Раяна. 

Згідно цієї теорії автори виділяють два основні види мотивації за 

походженням – внутрішню і зовнішню. Внутрішня мотивація, на думку 

авторів, є важливим конструктом, що відображає природню здатність 
людини навчатися і асимілювати. Вона цілковито виходить з інтересів 

особистості та не потребує віддалених вигод, але, для того, щоб вона 

підтримувалася, вимагає задоволення базових психологічних потреб у 

самодетермінованості, компетентності та близьких стосунках”. 

Отже, якщо говорити про потреби, то вони, згідно перелічених 

вище теорій, постають певними передумовами мотивів і мотивованої 

діяльності. Знання потреб дитини дає нам розуміння того, що є для неї 

важливим, що її цікавить. Такі знання дають нам можливість не просто 

використовувати конкретні мотивуючі фактори як стимули, але й 

дозволяють формувати мотивацію в конкретної дитини, використовуючи 

не лише її вподобання, але й потреби. Згідно праць О. М. Леонтьєва, 
потреби переходять в мотиви через процес психологічного аналізу, і 

через конкретизацію та набуття ними предметності. Також в цьому 

процесі одну з ключових ролей відіграють емоції, які виконують роль 

внутрішніх сигналів і безпосередньо виражають зв’язок між мотивами та 

діяльністю, що їх реалізовує. 

Власне потреби, розвиток основних психічних процесів, задатки, 

схильності і вподобання визначають способи і засоби мотивації дітей з 

розладами спектру аутизму. 

 

 

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА В КОНТЕКСТІ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ 

 

Христина Качмарик, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Одним з напрямів роботи в рамках психологічного супроводу є 

психологічна підтримка. Про психологічну підтримку в контексті 

психологічного супроводу знаходимо у працях М.Ільїна, В. Кобильченко, 

І. Мамайчук та ін. За В. Кобильченком, психологічна підтримка 
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заснована на вірі в природну здібність особистості долати життєві 

перешкоди при підтримці тих, кого вона вважає значущими для себе. 

Вона передбачає підтримку природних процесів, реакцій і станів 

особистості. 

У контексті психологічного супроводу аутичної дитини 

виокремлюємо: психологічну підтримку їх батьків. 

Батьки аутичних дітей не менше, аніж їхні діти потребують 

психологічної допомоги та підтримки, оскільки результати корекційної 

роботи, що проводиться з їхніми дітьми, помітні далеко не відразу. Про 
роботу з батьками дітей з особливостями психофізичного розвитку 

йдеться, зокрема, у працях багатьох вітчизняних та зарубіжних 

дослідників, а саме, Б. Андрейко, Р. Дарлінг, Р. Овчарової, 

К. Островської, М. Селінгман, Д. Шульженко, І. Шац, та ін. Батьки 

одночасно виступають і об’єктами, і суб’єктами, психологічного 

супроводу. У межах психологічної підтримки батьки виступають 

об’єктами психологічного супроводу. 

Психологічна підтримка батьків, спрямована на: зниження (зняття) 

внутрішньої напруги, пов’язаної з наявними порушеннями в дитини; 

прийняття своєї аутичної дитини як цілісної особистості з її неповторною 

індивідуальністю; формування готовності до співпраці з фахівцями та 
адекватно позитивного ставлення до проблем дитини; формування 

установки на прийняття рішень щодо конструктивної роботи, 

спрямованої на оптимальний розвиток дитини з аутизмом та інтеграцію її 

в суспільство; підтримка адекватних і позитивних відносин батьки – 

дитина, а також стилів сімейного виховання; розширення кола 

спілкування завдяки знайомству з батьками зі схожими проблемами. 

Основні форми роботи з батьками в межах психологічної 

підтримки: 

Батьківські збори. Проведення батьківських зборів для групи 

батьків аутичних дітей є першим кроком у здійсненні психологічної 

підтримки батьків. На цій зустрічі батьки мають можливість 
познайомитись один з одним та прийняти рішення щодо подальших видів 

роботи в системі психолог – батьки – батьки запропонованих 

психологом. 

Організація батьківських семінарів. Основним завданням 

проведення батьківських семінарів є розширення знань батьків про 

психологічні особливості аутичних дітей, особливості їх виховання, 

розвитку та функціонування в різних сферах життя. Орієнтовна тематика 

проведення батьківських семінарів: «Психологічні особливості дітей з 

аутизмом», «Чи готова дитина йти до школи?» і ін.. Також проведення 

батьківських семінарів відбувається на теми, сформульовані за запитами 
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батьків. Крім того, для висвітлення на семінар пропонуються теми 

юридичного, медичного спрямування. Для цього запрошуються 

спеціалісти відповідної кваліфікації. 

Робота в групі батьківської взаємодопомоги і підтримки. Це є 

терапевтичні групи, на яких обговорюють емоційні проблеми і 

переживання, пов’язані із життям у сім’ї аутичної дитини. Такі групи 

допомагають: проаналізувати батькам і власну, і загальну поведінку сім’ї 

щодо аутичної дитини; усвідомити і прийняти зміни в житті 

теперішньому і як це вплинуло на уявлення про особисте майбутнє. 
Також зустріч і знайомство батьків зі схожими проблемами сприяє 

зниженню емоційної напруги та емоційній підтримці. 

Тренінги взаємодії батьків з дітьми. Формування груп 

відбувається на добровільній основі, за умови виявлення бажання батьків 

або інших родичів, що беруть безпосередню участь у вихованні дитини. 

Участь у тренінгу можуть брати одразу двоє батьків. Тренінги взаємодії 

батьків з дітьми спрямовані на: активне самопізнання і пізнання своєї 

дитини; прийняття своєї аутичної дитини з усіма особливостями розвитку 

та поведінки; формування і закріплення ефективних навиків взаємодії з 

дитиною. 

Психологічне консультування. Ще однією формою роботи з 
батьками є психологічне консультування, що детально описано у наших 

попередніх публікаціях [2].  

Також можна відзначити такі форми роботи, як підготовка до 

проведення дитячих свят, де батьки мають можливість реалізувати свій 

творчий потенціал та потреби у спілкуванні. А також батьки періодично 

мають можливість брати участь у тренінгах та семінарах за участю 

вітчизняних та закордонних спеціалістів з навчання тих чи інших методів 

роботи з аутичними дітьми: методика TEACH, ABA-терапія та ін. 

Як бачимо, не лише аутичні діти, але і їхні сім’ї, зокрема батьки, 

потребують психологічної допомоги (психологічного супроводу). 

Названі вище форми роботи з батьками виконують низку функцій, 
зокрема освітню, інформаційну, консультативну, психотерапевтичну, що 

сприяє розширенню знань батьків про особливості розвитку їхніх дітей, 

центри надання допомоги аутичним дітям, форми та методи роботи з 

ними. А також розширення кола спілкування батьків завдяки знайомству 

з батьками інших аутичних дітей та спільного проведення дозвілля. Усе 

це сприяє досягненню душевної рівноваги та прийняттю власної аутичної 

дитини. Крім того, співпраця батьків із психологом є важливою умовою 

ефективності психокорекційної роботи, що сприяє покращенню 

поведінки та психічному розвитку їхніх дітей, налагодженню емоційного 

контакту між батьками і дитиною. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТА РІВНЯ 

ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З АУТИСТИЧНИМ 

СПЕКТРОМ ПОРУШЕНЬ 

 

Мар’яна Породько, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Поняття «функціональний стан людини» є одним з найбільш 

невизначених на сьогоднішній день. Існує величезна кількість визначень, 

що пояснюють дане поняття.  

Медведєв В.І. визначає функціональний стан, як інтегральний 

комплекс характеристик тих функцій і якостей людини, які прямо чи 

опосередковано обумовлюють виконання діяльності. Машин В. А. під 

функціональним станом розуміє, як характеристику нейрофізіологічних 

механізмів, що забезпечують узгоджену активність психічних, 

соматичних і вегетативних функцій в процесі діяльності або поведінки 

людини. Загрядський В. П. визначає функціональний стан як сукупність 
характеристик фізіологічних функцій і психофізіологічних якостей, що 

забезпечують ефективність виконання дій. Маріщук В. Л. визначає 

функціональний стан як комплекс фізіологічних і психофізіологічних 

характеристик, від яких залежить активність систем організму, в тому 

числі його працездатність. На думку Зінченко В. П. і Леонової А. Б. 

оцінка рівня функціонального стану дається з аналізу груп фізіологічних і 

психологічних показників, причому функціональний стан визначається 

як інтегральна величина актуальних властивостей людини, які 

забезпечують ефективність діяльності.  
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Тому нами було визначено необхідність дослідження 

функціонального стану дітей дошкільного віку з аутистичним спектром 

порушень і їх рівня здоров’я.  

Функціональний стан серцево-судинної системи дітей дошкільного 

віку визначався за допомогою вимірювання пульсу у спокої, життєвої 

ємності легень. За Вільчковським Е. С. (1998) частота серцевих 

скорочень у стані спокою у дітей 5–6років становить 80–100 ударів за 

хвилину[1].  

За допомогою методу спірометрії досліджується функціональний 
стан дихальної системи дітей, що показує життєву місткість легень 

(ЖЄЛ) [2].  

Науково-дослідна робота проводилася у закладах дошкільної 

освіти та реабілітаційних центрах м. Львова, м. Стрия, м. Житомира, де 

навчаються діти з розладами аутистичного спектра Кількість дітей, які 

брали участь в експерименті склала 56 дітей з розладами аутистичного 

спектра 5–6 років.   

Визначивши функціональний стан дихальної та серцево-судинної 

системи дітей дошкільного віку з аутистичним спектром порушень ми 

порівняли їх з показниками дітей з середньої нормою (таблиця). 

Таблиця. 

Показники функціонального стану дітей з розладами аутистичного 

спектра (ЕГ) 

 Стать Частота серцевих 

скорочень (ЧСС), уд /хв. 

Життєва ємність 

легень (ЖЕЛ), мл 

  x S x S 

Експеримен-

тальна група 

(n=56) 

Х 

(n=32) 

90,1 0,9 1206,2 168,3 

Д 

(n=24) 

91,2 0,9 1091,6 82,9 

НОРМА  80–100 1100–1800 

Примітки: Х – хлопці, Д – дівчата. 

Середні показники частоти серцевих скорочень, як дівчат так і 

хлопців, з аутистичним спектром порушень відповідають показнику 

норми (таблиці), що може свідчити про хороший функціональний стан 

серцево-судинної системи дітей. А показник функціонального стану 

дихальної системи дівчат з аутистичним спектром порушення є значно 

нижче показника норми. Це може вказувати на поганий розвиток 

дихальної системи, або захворювання, що не дозволяють 
функціональному стану дихальної системи розвиватись в нормі. 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ  

З АНАРТРІЄЮ 

 

Олена Бущак, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Сучасна підготовка фахівця вчителя-логопеда потребує 
вдосконаленого вивчення особливостей роботи над комунікативно-

мовленнєвою діяльністю дітей дошкільного віку з анартрією. Анартрія (від 

гр. anarthros – нечленороздільний, незрозумілий) – розлади мовлення у 

вигляді порушення артикуляції, яке виникає внаслідок ураження м’язів або 

двостороннього ураження під’язикового нерву, які беруть участь у вимові. 

Найчастіше анартрія зустрічається при диплегічній формі церебрального 

паралічу, тобто як залишковий синдром раннього ураження. Дитина з 

анартрією не може артикулювати звуки, але власне мовлення з точки зору 

розуміння і продукування мовленнєвого повідомлення не пошкоджене.  

На даний час в практику корекційної роботи все частіше запрова-

джується система ранньої клінічної діагностики дитячого церебрального 
паралічу. Система ранньої клінічної діагностики (система «Раннього втруча-

ння») може включати у свій склад: лікаря-невролога, фізіотерапевта, лого-

педа, спеціального психолога, корекційного педагога. Вони проводять ко-

мплексне обстеження та визначають цілі корекційної роботи. Таку систему 

роботи впроваджують на базі районних поліклінік, закладів освіти. Діти 

дошкільного віку з ДЦП мають суттєві фізичні обмеження внаслідок свого 

стану. Вони потребують щоденної фізичної реабілітації, занять з спеціаль-

ним педагогом, психологом, логопедом. Зазвичай вони не відвідують закла-

ди дошкільної освіти, а перебувають вдома. Інколи вони є вихованцями чи 

клієнтами реабілітаційних центрів. Проте там вони  перебувають із такими ж 
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дітьми як і  вони та мають дуже обмежене коло спілкування з ровесниками. 

Оскільки діти з анартрією не спілкуються вербально, найкращим способом 

комунікації для них – це невербальне спілкування за допомогою жестів, мі-

міки, фотографій, малюнків, піктограм, технічних засобів. При диплегічній 

формі ДЦП паралізовані усі кінцівки, тому жестова мова є неможливою. 

Часто ці діти показують очима, а оточуючі мусять запевнятися чи перечис-

лювати предмети або дії, щоби дізнатися, що саме хоче сказати дитина. Це 

дуже обмежує висловлювання дитини, діти часто втрачають наполегливість і 

бажання комунікувати. Враховуючи індивідуальні особливості дитини важ-
ливо правильно підібрати: систему допоміжної комунікації. (Alternative 

Augmentative Communication – AAC), система обміну картинками (Picture 

Exchange Communication System – PECS), фотографії, піктограми або 

комп’ютерну програму. 

Часто через обмеження спілкування діти з анартрією можуть зали-

шатися пасивними глядачами в дитячому колективі. Слабке відчуття 

власних рухів, складності взаємодії з предметами, підвищена стомлюва-

ність, гіперсалівація, неможливість вербально спілкуватися – все це 

ускладнює комунікацію та повноцінне життя дитини в соціальному 

середовищі. 

Саме тому майбутній вчитель-логопед зобовʼязаний володіти 
теоретичними та практичними навичками як організувати спеціальний 

супровід, створити необхідні умови для нормального формування 

пізнавальної активності, підібрати відповідні засоби комунікації для 

дитини з анартрією та вміти навчити батьків користуватися відповідною 

системою комунікації. Готуючи фахівців галузі спеціальної освіти для 

роботи із дітьми з анартрією варто включити в навчальні плани 

дисциплін та практик: 

– проходження практики на базі кабінетів «Раннього втручання»; 

– проходження практики в приватних реабілітаційних центрах та 

центрах створених громадськими організаціями; 

– знайомити студентів з системами комунікації; 
– пропонувати студентам підібрати певну програму для дитини; 

– розробляти інформаційні матеріали (порадники) для батьків як 

створювати та користуватися індивідуальною книжкою спілкування 

дитини. 

Така компетентність майбутнього вчитела-логопеда допоможе 

вдосконалити та покращити якість надання послуг у сфері корекційної та 

спеціальної освіти. 
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Сьогодні освітня сфера зазнає трансформаційних змін, зумовлених 

появою та стрімким розвитком нових технологій і мінливим характером 
ринку праці. Ці фактори посилюють потребу поступово переходити від 

культури отримання освіти на все життя до культури неперервного 

(постійного) навчання. І ця потреба стає нагальною. Адже технології 

відкривають можливість для більш гнучких, відкритих моделей розвитку 

освіти (тобто соціального/неформального навчання, зокрема, 

використовуючи засоби електронного навчання).  

Отже, чому культура неперервного навчання набуває сьогодні 

такого значення? Нині кар'єра людини вже не є кінцевим продуктом 

освіти. Натомість сама кар’єра стає освітою для працівників. Темпи, з 

якими розвиваються технології, можуть призводити до таких обставин, за 

яких засвоєний навик застаріває протягом декількох років. 
Тому формування культури, яка ґрунтується на постійному 

засвоєнні актуальних знань та навичок, потрібних для якісного 

виконання роботи, дозволяє будь-якій організації зростати та швидше 

адаптуватись до змін, щоб долати нові виклики. У цьому мінливому світі 

розвиток звички неперервного навчання серед працівників дозволяє їм 

формувати свої вміння та професійно розвиватися, використовуючи нові 

інструменти для засвоєння необхідних знань у тому форматі навчання, 

який вони вибирають для себе. І якщо йдеться про навчання на робочому 

місці, то найефективнішим та найбільш розповсюдженим в Україні і в 

цілому світі є формат електронного навчання. 

Як свідчить практика [1], організації, які дозволяють працівникам 
брати на себе відповідальність за власне навчання, врешті дозволяють їм 

визначати, чого саме їм потрібно навчитися та які технології (включаючи 

мобільні засоби та засоби з використанням штучного інтелекту) для 

цього слід використовувати. Це в кінцевому підсумку робить працівників 

більш пристосованими, а їх організацію – більш гнучкою, згуртованою та 

сталою. 

Концепцію неперервного навчання сьогодні розглядають не лише 

як ефективну методологію для постійного оновлення кваліфікації 

професіоналу на робочому місці, але і як важливий інструмент для того, 

щоб компанії могли випереджати інновації та своїх конкурентів і 
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утримувати талановиті кадри. Однак для цього неперервне навчання слід 

розглядати ширше, ніж просто ще одне завдання чи стратегію навчання: 

воно повинно перетворитися на «спосіб життя», тобто має природним 

чином стати частиною повсякденної роботи і вимагає часу, зусиль та 

наполегливості. 

У великій організації створення культури неперервного навчання, 

як правило, відбувається спочатку в меншому масштабі: в окремих 

колективах та відділах, де керівники мають змогу заохочувати та 

надавати можливість своїм працівникам навчатися, коли і як тільки вони 
можуть.  

Серед переваг, які дає організації чи компанії створення культури 

неперервного навчання, варто зазначити наступні [2]: 

– Підвищення конкурентоздатності компанії конкурувати: 

оскільки працівники, які навчаються, самостійно набувають нових знань, 

то шанси віднайти нові способи ефективного виконання робити 

зростають, відповідно, це підвищує продуктивність та дає кращі 

результати. 

– Зниження витрат на навчання: неперервне електронне навчання 

стає постійним процесом, відповідальність за який бере на себе кожен 

працівник, – на відміну від набору формальних програм та курсів, які 
організація створює (замовляє), організовує та оплачує. 

– Кращі показники утримання працівників: неперервне навчання 

допомагає зробити роботу гнучкішою та стимулюючою, а також є 

ознакою того, що організація прагне відстоювати особистісне та 

професійне зростання своїх працівників (і готова надати їм для цього 

необхідні інструменти та час). Працівники, які отримують можливість 

постійно навчатись, визнають, що їхні роботодавці дбають про них, і 

рідше залишають цю роботу.  

– Покращене функціонування: працівники самі ініціюють своє 

навчання та готові застосовувати для цього нові інструменти та методи, у 

порівнянні з організаціями з консервативною культурою, де будь-які 
організаційні зміни просуваються «згори донизу». 

– Розвиток лідерства: керівники теж захоплюються навчанням та 

експериментами з новими рішеннями та ідеями, надихаючи працівників 

своїх підрозділів іти за ним цим шляхом. 

– Навчання орієнтоване на студентів: навчання має стосуватися 

того, хто навчається, і добре, коли організація надає своїм працівника 

такі можливості особистісного та професійного розвитку. 

Формування культури неперервного навчання (засобами 

електронного навчання) вимагає від керівництва організації визнання 

бажання співробітників контролювати власний розвиток та відігравати 
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важливу роль у його формуванні – шляхом спілкування та створення 

контенту на навчальній веб-платформі або у віртуальній спільноті 

практик. 

Починати роботу з формування культури неперервного навчання 

варто з переходу від статичних систем навчання до тих, які забезпечують 

індивідуалізоване навчання (індивідуальну траєкторію навчання) [3]. А 

це, у свою чергу, органічно спонукає працівників оцінити себе та визнати 

те, чого вони не знають, щоб потім самостійно шукати необхідні знання. 

Наступним кроком є визначення чітких цілей. Як тільки 
керівництво та працівники дізнаються, чого саме вони можуть дізнатись і 

навчитись, вони, звичайно, є більш мотивовані та залучені у процес 

навчання.  

Далі на основі окреслених цілей формується план, що є наступним 

кроком у розвитку культури неперервного навчання. Цей план повинен 

включати варіативні набори електронних курсів та навчальні засоби, що 

відображають конкретні компетентності, які працівники хочуть 

розвинути. Також цей план повинен демонструвати, як працівники 

зможуть використовувати нові знання та навички на роботі. У плані має 

бути описаний перелік видів діяльності, які працівники здійснюватимуть 

під час навчання, а також їх подальші дії після завершення навчання. 
Таким чином, можливості електронного навчання на робочому 

місці повинні бути пристосовані до потреб та уподобань працівників, але 

ще важливіше, щоб вони змогли одразу застосувати ці нові знання та 

навички, які здобули, у своїй роботі. А спостереження за тим, як 

працівники виконують практичні завдання та беруть участь у дискусіях 

на платформі для електронного навчання, – це також чудовий спосіб 

визначити експертів з предметних питань діяльності організації. 

Отже, впровадження культури неперервного навчання в організації 

та застосування для цього системи електронного навчання має бути 

постійним процесом, а не періодичними заходами. Ця культура заохочує 

співпрацю та регулярний обмін знаннями між працівниками на всіх 
рівнях організації.  
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СОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ КАДАСТРИ КОНКУРЕНТНОСТІ 

НАВЧАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 
 

Іван Сулятицький, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи; 

Анастасія Порохнява,  

студентка ІІІ-го курсу спеціальності «Спеціальна освіта»; 

Вікторія Хомишин, 

студентка ІV-го курсу спеціальності «Спеціальна освіта» 
 

Загалом поняття – «Када́стр» (в перекладі з франц. – Cadastre; рос. 

кадастр; англ. cadastre; нім. Kataster, Grundbuch n, Flurbuch n) – означає 

упорядкована геоінформаційна система про правове, природне, 

господарське, економічне та просторове положення об’єктів, що 

підлягають обліку в системі відповідного рівня управління. Кадастри є 

різновидом інформаційних систем, які повинні використовуватися в 
процесі здійснення державного управління. Кадастровому обліку може 

підлягати інформація про стан різних об’єктів [7]. 

В сучасному світі соціокультурні реалії переконливо візуалізують 

переживання українською нацією найвідповідальніший з періодів буття. 

Глобальна проблема його зумовлена, з одного боку, кардинальністю 

економічно-соціального й політико-правового реформування, з другого – 

ситуацією аксіологічної біфуркації. Її чинниками слугують тенденції 

доцентрові, зокрема така ціннісна домінанта сучасності як актуалізація 

національної самоідентифікації в її особистісному та суспільному 

модусах, та відцентрові, відповідні культурній парадигмі пост-

постмодернізму й породжені активним залученням української спільноти 

https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2018-0030
https://doi.org/10.1108/HESWBL-03-2018-0030
http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%95-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A9%D0%9E-%D0%91%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%84%D0%A2%D0%AC%D0%A1%D0%AF-%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%86.pdf
http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%95-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A9%D0%9E-%D0%91%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%84%D0%A2%D0%AC%D0%A1%D0%AF-%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%86.pdf
http://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%95-%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF-%D0%A9%D0%9E-%D0%91%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%84%D0%A2%D0%AC%D0%A1%D0%AF-%D0%9D%D0%90-%D0%94%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%86.pdf
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до таких ментально-ціннісних засад і базових цінностей сучасної західної 

цивілізації, як «... практицизм, діловитість, здатність і смак до 

конкурентної боротьби і ризику, діловитість, індивідуалізм, підвищене 

відчуття власної гідності, прагнення до особистості незалежності» [6, 

с. 233]. Потужність відцентрових тенденцій є й результатом втрати 

чіткого розуміння смисложиттєвих орієнтацій людей, загострення 

соціальних проблем (тероризм, злочинність, наркоманія тощо) та 

геополітичної ситуації, деструктивних політичних подій, тривалого 

нівелювання цінностей та духовного досвіду людства [10, с. 132–136]. 
Індикатором гостроти запитів до підготовленості і діджиталізації 

сучасного спеціаліста, його, мовою формального академізму, – 

спеціалізації (в змісті якої ми акцентуємо на інтеріоризованому 

комплексі наповнених таких складових як а) - інтегровані цільові знання і 

вміння; б) - світоглядних впевненостей; в) - фахових компетентностей). 

… до його як ментально-культурної так і до особистісно-спеціалізованої 

сформованості на рівні установок і вправності оперативного 

використання у фаховій діяльності – є колізії і виклики кожної з названих 

сфер. Для прикладу, проілюструємо сказане характером запиту до 

соціопсихологічного конструкту можливостей формування навчальною 

установою конкурентоперемагаючого спеціаліста. Типовим глобальним 
явищем, з яким він матиме справу за фахом і де йому життєво необхідна 

його професійна і посадова вправність – це ментальний тероризм. 

Специфічною формою сучасного тероризму є консцієнтальна війна (лат. 

conscientia – свідомість, сумління) – війна на ураження свідомості, 

руйнування ідентичності, а також самої здатності людини до самоіденти- 

фікації [3, с. 16–18]. До особливостей консцієнтальної війни відносять 

такі риси, як: латентність упродовж тривалого часу; різноманітність, 

гнучкість та непередбачуваність засобів впливу; застосування 

насильницьких методів викривлення інформаційно-комунікативного 

простору; стирання чіткого розмежування «друг-ворог»; руйнування 

духовних цінностей, уявлень про добро і зло, здатності людини до 
вільної самоідентифікації та інші. Одним із найсильніших засобів 

інформаційного впливу розробники концепції консцієнтальної війни 

вважають використання екранних технологій (поширення брехні, 

підкріпленої теле- або інтернет-картинками) [8].  

Нам, окрім всього зараз необхідно виразно усвідомлювати, що 

навчальна установа має сформувати не просто фахівця, а стійку 

персональність людини, яка спроможна вистояти сама і вберегти поруч 

себе менш стійкого в умовах, коли вони є супутниками часу і простору, в 

якому «засоби масової інформації стали найголовнішим інструментом 

формування громадської думки у світовій політиці. «ЗМІ фактично 
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контролюють всю нашу культуру, пропускаючи її через свої фільтри, 

виділяють окремі елементи із загальної маси культурних явищ і надають 

їм особливої ваги, підвищують цінність однієї ідеї, знецінюють іншу, 

поляризують таким чином все поле культури. Те, що не потрапило в 

канали масової комунікації, в наш час майже не впливає на розвиток 

суспільства» [1, с. 5–7]. Ймовірніше всього, що саме з цих засад фахівці зі 

зв’язків з громадськістю зовсім недавно відмовились від прийомів 

«жорсткої» пропаганди, що припускає яскраво виражену агресивну 

тональність коментарів, «гострі» зауваження на адресу опонентів, 
відверті технології спотворення інформації. Всі ці грубі «геббельсівські» 

прийоми в умовах демократії недостатньо ефективні і саме в західній 

демократії, але не Росії, де їх широко використовують, особливо останнім 

часом в умовах коли так звана російська демократія поставила себе проти 

всього цивілізованого світу [1, с. 5–7]. В доповнення – актуальне і 

глибоке сьогодення у національній безпеці України – вірність і зрада…. 

На думку відомого вченого, менталітет, як специфічна канва пам’яті 

народу про минуле, психологічна детермінанта поведінки мільйонів 

людей, які мислять і діють відповідно до історично сформованого коду. 

Менталітет – це глибинний рівень колективного та індивідуального 

пізнання [2, с. 63]. Свідомі елементи менталітету нерозривно пов’язані зі 
сферою несвідомого, яке може розглядатися винятково як колективне. 

Тобто менталітет – це властивість, притаманна особистості, яка, своєю 

чергою, характерна й для інших членів цієї ж соціогрупи. Менталітет – 

явище абстрактне, індивідуально зорієнтоване, проте, вод- ночас, 

охоплює мислення й інших представників конкретного етносу, нації. 

Одним із фізичних проявів цього феномена є людська поведінка [5, 

с. 454–463]. Ще одна сторона спеціалізації сьогоднішнього 

конкурентоспроможного фахівця. За модерн-виступом шефа 

інвестиційного управління ЛОДА на 19 міжнародному економічному 

форумі у Львові 2019 року, – «ринок праці Львівщини може 

запропонувати достатню кількість кваліфікованих кадрів, які виросли 
професіоналами на діючих підприємствах та потребують подальшого 

розвитку. Місто Львів, яке має багато молодих людей, де університети 

мають майже 125 000 студентів і де щороку закінчується 25000 фахівців, 

безумовно, є ідеальним місцем для розвитку галузі аутсорсингу бізнес-

процесів (BPO). У цьому контексті ми бачимо перспективи для створення 

близько 100000 нових робочих місць у BPO та суміжних галузях у 

наступні п’ять–вісім років». Тут ми підходимо до функціонального 

розуміння того що сучасні етнопсихологи в тандемі з етносоціологами 

називають соцієтальною психікою (О.Донченко) [11], психологією 

спільноти (К. Островська) [9], соціопсихологією (Ю. Пачковський; 

http://www.breakingisraelnews.com/21644/idf-program-helps-prevent-ptsd-treatment-battlefield/#wwlxdju4JMtJDu6t.97
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І. Сулятицький) [11]. Соціопсихологічне – це сукупність рис і якостей, 

що складають соцієтальну психіку суспільства чи його конкретної 

частини. Предметом вивчення соцієтальної психології (societas (лат.) – 

спільність) є соціопсихіка, тобто проблема менталітету спільнот, 

етнічних груп, соціально-психологічні механізми соціальної динаміки, 

глибинні соціально-психологічні і духовні параметри соціуму, підсвідомі 

регулятивні параметри соціуму, підсвідомі регулятивні чинники 

соціальної динаміки, а також загальні властивості, стани та процеси 

соціальної психіки, тобто сукупність тих рис і якостей при наявність яких 
«думання і діяння багатьох (маси народу, спільноти – І. С.) постає як 

щось ЄДИНЕ» [9; 10; 11]. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ У ВИХОВНІЙ ТА ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНІЙ РОБОТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

ФАХІВЦІВ СФЕРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ  

 

Леся Сікорська, 

кандидат психологічних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Проблемою інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство займались 

такі науковці: В. Гудоніс, Т. Добровольська, І. Іванова, В. Крисько, 

Є. Леонгард, А. Капська, Н. Малофєєв, К. Рейсвейк, В. Петрова, 

М. Чайковський, Л. Щупіцина, Н. Шматко та інші, однак рівень вивчення 

проблеми саме ставлення до осіб з інвалідністю є не достатньо високим. 

В Україні ще до 2014 року проживало понад два з половиною мільйони 
людей з інвалідністю (більше 5,7% від усього населення) (за даними 

М. Є. Чайковського та В. Л. Криська [3]), причому, що цей показник 

зростав з кожним роком на чверть мільйона громадян [3]! За іншими 

даними, взятими з інтернет стрінки каналу 112 ua, на 2019 рік кількість 

осіб з інвалідністю становить 2,6 млн (6%) населення. Оскільки 

достовірно не відома кількість населення України, а також враховуючи 

дані 2014 року та актуальну ситуацію в України, пов’язану з війною на 

Сході України та масовою еміграцією працездатного населення, то маємо 

усі підстави припустити, що насправді відсоток осіб з інвалідністю є 

значно вищим [5, c. 97]. 
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Особливості ставлення студентів Вищої школи напрямку 

підготовки «Спеціальна освіта» до осіб з інвалідністю визначалися 

завдяки проведеному емпіричному дослідженні (2019 рік; вибірка 

становила 42 особи), де за основу була взята «Модифікована методика 

«Незавершені речення» для діагностики гандикапності» О. Ставицького 

[9].  

В результаті аналізу кореляцій (Statistica 10) виявлені статистично 

значимі зв’язки таких 10 показників, що визначають гандикапне 

ставлення до осіб з інвалідністю: «депресія», «гнів», «презирство», 
«страх», «ворожість», «тривога», «егоїзм», «прагнення до домінування», 

«інтолерантність», «нерозвинена емпатія».  

Аналіз кореляцій показника, що характеризує ставлення за типом 

«депресія» дає підстави робити висновок про те, що підвищуючи рівень 

стресостійкості можна знизити рівень вказаного негативного ставлення 

до осіб з інвалідністю [7, с. 35]. 

Також аналіз кореляцій показника, що характеризує тип ставлення 

«гнів» показує, що частота виникнення в ситуаціях взаємодії з особою з 

інвалідністю гніву буде зменшуватись при підвищенні самооцінки вмінь і 

навичок спілкування, а також при підвищенні уміння розуміти та 

приймати індивідуальність іншого [7, с. 35].  
Аналіз особливостей ставлення за типом «Презирство» дає 

підстави окреслювати такий підхід у виховній та психолого-педагогічній 

роботі у Вищій школі при підготовці фахівців напряму «спеціальна 

освіта» як формування і розвиток адекватності самооцінки, критичності 

мислення, наявність інтелектуальних інтересів, аналітичності мислення, 

прагнення до поінформованості та експерементувань, прийняття 

незакріплених поглядів і перемін [7, с. 35–36].  

Ставлення студентів Вищої школи напрямку підготовки 

«спеціальна освіта» до осіб з інвалідністю за типом «страх» пов’язані з 

«умінням розуміти та приймати індивідуальність іншого» (0,33) та 

«тенденціями оцінювати інших, орієнтуючись на себе в якості еталону» 
(0,32); ці два показники належать методиці діагностики комунікативної 

толерантності В. В. Бойка). Виявлені кореляції засвідчують, що 

студентам потрібно розвивати комунікативні вміння розуміння та 

прийняття індивідуальності іншої особи. 

Ставлення до осіб з інвалідністю за типом «ворожість», 

взаємопов’язане з «нетерпимістю до стану фізичного або психічного 

дискомфорту у партнера» (0,41; цей показник також належить методиці 

В. В. Бойка діагностики комунікативної толерантності). Для формування 

і розвитку терпимості і прийняття особи з інвалідністю на рівних правах, 

потрібно проводити виховний процес у руслі християнської моралі та 
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акцентувати увагу студентів на тому, що будь-хто з нас може опинитися 

на місці особи з інвалідністю, а більшість осіб з інвалідністю вже ніколи 

не займуть позиції здорової людини.  

Негативні кореляції між показниками «тривога» і «рівень прояву 

схильності підганяти партнерів під себе (-0,34; належить методиці 

В. В. Бойка діагностики комунікативної толерантності) окреслюють 

напрямок роботи зі студентами, спрямований на формування їхньої 

емоційної стійкості.  

Ставлення за типом «егоїзм» дозволяє визначити, наскільки 
особистість зосереджена на собі, на власних потребах та бажаннях, 

безвідносно до потреб іншої особи, зокрема неповносправної. Обернені 

кореляції показника «Егоїзм» із «Суб’єктивна задоволеність життям (-

0,32) та «Оцінка вмінь і навичок спілкування (-0,33) окреслюють 

напрямок психологічної роботи, пов'язаний із збільшенням рівня відчуття 

задоволеності життям та із збільшенням рівня самооцінки вмінь і навичок 

спілкування. 

Наявність кореляційних зв’язків між показниками «Прагнення до 

домінування», «Суб’єктивна задоволеностість життям (-0,35) і «Мотиви 

престижу» (-0,35) виокремлюють напрямок психолого-педагогічної 

роботи з підвищення адекватності самооцінки та мотивів престижу 
навчальної діяльності.  

Виявлені кореляції показників «інтолерантність» та «ставлення до 

осіб з інвалідністю» (-0,32) свідчать про те, що чим нижче оцінює своє 

ставлення до осіб з інвалідністю досліджувана особа, тим вищим є рівень їх 

інтолерантності, нетерпимості, сприйняття осіб з інвалідністю як 

неповноцінних людей, з якими не потрібно спілкуватися. Ці кореляції також 

вказують на те, що підвищуючи самооцінку, зокрема самооцінку ставлення 

до осіб з інвалідністю, можна знизити рівень інтолерантності, тобто 

підвищити рівень толерантного ставлення до осіб з інвалідністю [6, c. 199]. 

Тип гандикапного ставлення «нерозвинута емпатія» характеризує 

відсутність в досліджуваних співчуття та співпереживання до особи з 
інвалідністю, байдужість до її переживань та проблем, відсутність 

прагнення їй допомогти. Показник «нерозвинута емпатія» обернено 

корелює з показником «ставлення до осіб з інвалідністю» (-0,34). Такий 

результат ще раз підтверджує важливість формуання та розвитку 

адекватності самооцінки, зокрема самооцінки ставлення до осіб з 

інвалідністю. 

Отже, проведене емпіричне дослідження та його кореляційний 

аналіз дозволили окреслити основні напрямки у виховній та психолого-

педагогічній роботі зі студентами напряму підготовки «спеціальна 

освіта». Для того щоб у майбутніх фахівців системи спеціальної освіти 
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сформувати позитивне ставлення до осіб з інвалідністю, потрібно 

підвищувати рівень їх стресостійкості та самооцінки вмінь і навичок 

спілкування, уміння розуміти та приймати індивідуальність іншого, 

формувати й розвивати адекватність самооцінки в цілому, критичність 

настанов та мислення, збільшувати інтелектуальні інтереси, розвивати 

аналітичність мислення та креативність. Реалізація такого психолого-

педагогічного супроводу зі студентами напрямку «спеціальна освіта» 

сприятиме тому, що у майбутньому вони зможуть ефективно і якісно 

надавати фахові послуги особам з інвалідністю у контексті європейської 
інтеграції, що є цілком реалістичним для втілення у сучасній Вищій 

школі України.  

 

______________________ 
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6. Сікорська Л. Б. Особливості формування толерантного 

ставлення студентської молоді до осіб з інвалідністю. / Леся Борисівна 

Сікорська / Практична психологія сучасності: ресурси та перспективи. – 
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ТРВЗ-ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ  

СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Зоряна Фалинська, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Процес оновлення освіти в Україні формує творчий підхід 

педагогів до нових технологій навчання, викликає особливий інтерес. 

Застосування інновацій передбачає докорінні зміни існуючих стереотипів 

організації навчального процесу, його змісту, гарантує досягнення певної 

навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих 
на розв’язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий 

результат. Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку 

оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних 

проблем. 

Виникає потреба у розвитку творчої ініціативи викладачів, у 

пошуках нових форм і методів роботи. Саме ТРВЗ-педагогіка змінює 

шляхи подолання проблем в різних сферах діяльності, формує сильне 

мислення і виховання творчої особистості. Під методами розв’язування 

винахідницьких задач розуміють прийоми й алгоритми, які розроблені в 

рамках ТРВЗ (теорія розв’язання винахідницьких задач), а також 

https://stavitskyi.at.ua/publ/modifikovana_metodika_nezaversheni_rechennja_dlja_diagnostiki_gandikapnosti/1-1-0-50
https://stavitskyi.at.ua/publ/modifikovana_metodika_nezaversheni_rechennja_dlja_diagnostiki_gandikapnosti/1-1-0-50
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зарубіжні методи – такі, як «мозковий штурм», синектика, 

морфологічний аналіз, метод фокальних об’єктів, емпатія та ін.Уперше 

необхідність створення ТРВЗ-теорії була усвідомлена в 1946 році 

педагогом-винахідником Г.С. Альтшуллером. Накопичений  досвід 

дозволив створити систему спеціальних вправ, які в сукупності 

показують динаміку використання елементів ТРВЗ для людей різного 

віку. Це дозволить розвивати у магістрантів системно-діалектичне 

мислення, вчить їх бачити протиріччя, уміти моделювати процеси, 

знаходити та використовувати ресурси мисленнєво перетворюючи 
об’єкти оточуючого світу. 

Теорія розвитку творчої особистості включає якості творчої 

особистості, основні концепції її розвитку, життєва стратегія розвитку 

творчої особистості (ЖСТЛ–3), ділова гра. Автори теорії розвитку 

творчої особистості (ТРТЛ) – Г. С. Альтшуллер та І. М. Вєрткін. 

Спочатку ТРВЗ створювався для вирішення винахідницьких задач 

у технічних системах. Сьогодні ТРВЗ використовується для вирішення 

завдань в різних областях, наприклад: бізнес педагогіка мистецтво 

природничі науки.   

Зупинимося докладніше на ТРВЗ-педагогіці. 

ТРВЗ-педагогіка, як наукове і педагогічне спрямування, 
сформувалося в нашій країні наприкінці 80-х років. Вона ставить за мету 

формування сильного мислення та виховання творчої особистості, 

підготовленої до вирішення складних проблем у різних галузях 

діяльності. Її відмінність від відомих засобів проблемного навчання – у 

використанні світового досвіду, накопиченого в області створення 

методів вирішення винаних завдань. Звичайно, цей досвід перероблений і 

узгоджений з цілями педагогіки.Сучасна ТРВЗ-педагогіка включає в себе 

курси, розраховані на вікові групи від дошкільнят до студентів і дорослих 

фахівців. Особливістю роботи з кожною віковою групою є вибір об’єктів 

винахідницької діяльності, відповідних віку.  

Слід розрізняти ознайомлювальний та інструментальний рівень 
освоєння ТРВЗ-методик. Обов’язковою умовою якісного, 

інструментального навчання в ТРВЗ-педагогіці є не тільки освоєння 

відповідних методик, а й освоєння способів їх створення.Особливе місце 

займає курс розвитку творчої уяви (РТВ), призначений для подолання 

стереотипів розв’язувача, вироблення вміння працювати з 

нетривіальними ідеями. 

На сьогоднішній день видано більше 60 методичних посібників, 

книжок з педагогічної тематики. 

ТРВЗ є міждисциплінарною наукою, покликаної об’єднати і 

систематизувати знання тих областей, які до цих пір було прийнято 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%A0%D0%92%D0%97-%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0
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вважати різними і несумісними. Дана мета досягається в ТРВЗ за рахунок 

аналізу та виявлення загальних принципів, підходів, законів, 

закономірностей і тенденцій розвитку в процесі наукового пізнання. 

ТРВЗ завойовує світ. Розроблено комп’ютерні програми з ТРВЗ. 

Створені фірми, що займаються ТРВЗ. Ця технологія поширена в США, 

Канаді, країнах Європи, в Ізраїлі, в Австралії, Японії, країнах Південно-

Східної Азії та Південної Америки. 

Наприклад, керівництво університету Мердок в Австралії ввело 

екзамен з фантастики для майбутніх вчителів. 
ТРВЗ вивчають інженери і вчені, студенти університетів різних 

спеціальностей і школярі різного віку. Є курси для підготовки 

вихователів дитячих садків, учителів шкіл і викладачів ТРВЗ для 

Університетів. Ведеться велика робота з підготовки навчально-

методичних матеріалів. 

Кілька фірм розробляють і продають комп’ютерні програми з 

ТРВЗ. Проводяться міжнародні конференції з ТРВЗ. У США Інститутом 

Альтшуллера, в Європі МА ТРВЗ і ETRIA, в Японії ТРВЗ Форум. 

Довгий час єдиним інструментом розв’язування творчих задач – 

задач, які не мають ефективних механізмів розв’язання – був метод спроб 

і помилок. 
Г. Альтшуллер поставив задачу інакше: «Як без перебирання 

варіантів виходити відразу на сильне вирішення проблеми?» [1]. 

Розв’язати цю проблему дозволять принципи, які лежать в основі 

ТРВЗ: 

 принцип об’єктивності законів розвитку систем; 

 принцип суперечності; 

 принцип конкретності. 

Отже, ТРВЗ-педагогіка – педагогічний напрямок, який розкриває 

суть, цілі, задачі процесу виховання і навчання, в основі якого лежить 

теорія розв’язування винахідницьких задач. 

 
___________________ 

1. Альтшуллер Г. С. Знайти ідею. Введення в теорію розв’язання 

винахідницьких задач / Г. С. Альтшуллер. – К.: Наука, 1986. – 128 с. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО ГУВЕРНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Марія Верхоляк, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Соціально-економічні зміни в Україні створили передумови для 

відродження інституту гувернерства як суспільно необхідного соціально-
педагогічного явища. 

У сучасному соціокультурному просторі збільшується кількість 

дітей, які потребують ефективної професійної допомоги спеціаліста нової 

формації – соціального педагога-гувернера. Це фахівець, який здійснює 

індивідуальну роботу з різними категоріями дітей переддошкільного, 

дошкільного та шкільного віку в умовах сім’ї , або в умовах наближених 

до таких з метою їх соціального виховання і розвитку, соціально-

педагогічної допомоги і підтримки, захисту їхніх прав та інтересів, 

сприяє педагогізації батьків, допомагає їм у розв’язанні проблеми 

сімейного виховання. 

Гувернерство – педагогічна система, яка характеризується 
необхідністю добре організованої та цілеспрямованої професійно-

педагогічної підготовки спеціалістів до гувернерської роботи в умовах 

родини, використання гнучких технологій, можливістю моделювання 

освітнього процесу підготовки гувернерів з урахуванням ціннісних 

орієнтацій сім’ї, національних традицій, специфіки сімейного життя [1]. 

Отже, постає питання належної професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів-гувернерів як особливого типу педагогічного 

працівника у період навчання у ВНЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що професійна 

підготовка соціальних педагогів стала предметом досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених (І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик, 
В. Поліщук, М. Галагузова та ін.). 

Питання теоретичної підготовки соціальних гувернерів у ВНЗ 

аналізуються в наукових дослідженнях Л. Кобилянської, Є. Сарапулова, 

С. Хлєбік та ін. 

На сьогодні в Україні підготовку соціальних гувернерів як 

спеціалізації майбутніх соціальних педагогів здійснюють провідні вищі 

навчальні заклади (Національний педагогічний університет 

ім. М. Драгоманова, Черкаський державний університет 

ім. Б. Хмельницького, Чернівецький національний університет 

ім. Ю. Федьковича). З погляду професійно-особистісного становлення 
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майбутнього фахівця, формування готовності до майбутньої професійної 

діяльності в інших вишах країни до навчальних планів включено 

дисципліни «Технології роботи соціального гувернера», «Основи 

соціального гувернерства» [2, с. 199]. 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка до 

програми підготовки студентів спеціальності «Соціальна робота» 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр включено дисципліну 

«Технології роботи соціального гувернера», мета якої полягає у 

формуванні в студентів знань про особливості діяльності соціального 
гувернера, оволодіння методиками раннього розвитку та навчання 

дитини в умовах індивідуального виховання, у розвитку в студентів 

професійного інтересу до питань і проблем соціального виховання дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку в сімейному середовищі. В 

межах дисципліни передбачено вивчення та аналіз гувернерських, 

виховних і навчальних систем; розкриття особливостей соціально-

педагогічної роботи гувернера в сім’ї з дітьми з різних вікових груп; 

формування вмінь організовувати освітньо-виховну діяльність з дитиною 

на основі особистісно-орієнтованої моделі  взаємодії з нею. 

Основні завдання дисципліни: поглибити професійні знання 

студентів про роль соціального педагога в сімейному вихованні; 
формування вміння аналізувати та оцінювати виховний потенціал сім’ї; 

оволодіння студентами знаннями про гувернерство як соціальне явище та 

життєво необхідну галузь педагогіки;ознайомлення з пріоритетними 

гувернерськими методами й теоріями виховання в домашніх умовах. 

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів знань: 

про гувернерство як соціальне та педагогічне явище; про реалізацію ідеї 

всебічного розвитку особистості в теорії і практиці домашнього 

виховання в різних країнах у різні епохи; про методи виховання та 

прийоми педагогічного впливу гувернера на дітей різних вікових груп в 

умовах домашнього виховання; про значення застосування сучасних 

технологій у соціальному вихованні дитини в родині.  
На основі цих знань повинні бути сформовані уміння: 

налагоджувати взаємодію із вихованцями і членами сім’ї в процесі 

індивідуального виховання;проектувати процес оволодіння знаннями і 

розумовий розвиток дитини в системі домашнього виховання; розробляти 

власні технології індивідуального домашнього виховання дітей. 

Зважаючи на роль самостійної навчально-пізнавальної діяльності 

студентів у період навчання програмою передбачено різноманітні 

пошукові, науково-дослідні завдання, виконання яких забезпечує 

поглиблене вивчення теоретичного матеріалу. Наприклад: написання 

рефератів, курсових робіт, підготовка повідомлень, вивчення досвіду 
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діяльності закладів з надання послуг з гувернерства на прикладі 

діяльності закладу недержавної форми власності – Агенція «Файний 

персонал» у м. Львові. 

Міждисциплінарні зв’язки у вивченні дисципліни здійснюються з 

дисциплінами «Соціальна педагогіка», «Технології соціально-

педагогічної діяльності», «Основи соціалізації особистості» та рядом 

психологічних дисциплін. 

Отже, теоретико-практична підготовка соціальних педагогів до 

здійснення гувернерської діяльності здійснюється шляхом введення у 
навчальні плани навчання майбутніх соціальних педагогів дисципліни 

«Технології роботи соціального гувернера» та інших дисциплін, які 

сприяють формуванню професіоналізму у майбутнього фахівця, 

стимулюють його професійне і особистісне зростання. 

 

___________________ 
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НЕЗВИЧАЙНА ПРОФЕСІЯ «ЛІКАРНЯНИЙ КЛОУН» 

 

Ольга Кос, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 
 

Сьогодні в Україні важлива роль відводиться громадському руху, 

оскільки державні організації не в повній мірі охоплюють запити 

суспільства. Все частіше ми спостерігаємо прояв нових форм соціально-

культурного досвіду, які найчастіше приходять до нас з європейськими 

традиціями та новаціями. Одним з таких проектів є волонтерський рух 

«Терапія радістю», в рамках якого є відвідування медичних закладів 

лікарняними клоунами. 
Здоров’я, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, є 

станом повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не 

лише відсутністю хвороби або недуги [1, с. 96]. Важлива роль у процесі 

виздоровлення та якісного життя особистості належить сміху. Сміх – вираз 
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емоційного стану людини, пов’язаний з переживанням неоднозначної, 

смішної ситуації і супроводжується рядом фізіологічних реакцій організму 

[2]. 

Про вплив сміху на стан людини говорили такі відомі дослідники: 

філософи (І. Кант, Ф. Ніцше, Піфагор, Г. Сковорода, Сократ та ін.), 

психологи та психотерапевти (Т. Ахола, Р. Мартін, З. Фрейд, Й. Шульц та 
ін.), лікарі (Авіцена, Гіпократ, Р. Бартон, Ф. Рабле та ін.). Вони вказують на 

те, що позитивні емоції виступають запорукою здорового духу та тіла, вони 

також забезпечують успішну соціалізацію особистості та соціальну 

комунікацію з індивідами. 

Перші лікарняні клоуни з’явилися у 1994 році в медичних закладах 

Великої Британії. В країнах Західної Європи та США програма «лікарняний 

клоун» є складовою частиною оздоровчих програм великих лікарень вже 

упродовж 25 років. У Німеччині є створена асоціація лікарів-клоунів. У 
лікарнях Австрії та Нідерландів в штатному розкладі передбачені посадові 

ставки «лікарняних клоунів». В Чехії функціонує громадська організація 

«Лікарняний клоун». У Польщі «Доктор клоун» існує вже понад 15 років, і 

за цей час створено 23 осередки по всій країні. Такі самі організації діють у 

Канаді, Бразилії, Франції, Росії, Казахстані, Ізраїлі, Угорщині та ін. 

В Україні вже понад 10 років працюють лікарняні клоуни. Перші 

волонтери з’явилися в Рівному, потім у Києві, Черкасах, Харкові, Львові і 

т.д. Власне, професія лікарняний клоун покликана, за допомогою сміху, 
покращити психофізичний стан пацієнта та його соціалізації в умовах 

лікарняного простору. А також підтримати та допомогти персоналу та 

родичам дитини у створенні позитивної мотивації на одужання.  

Лікарняними клоунами можуть бути як професійні актори, 

аніматори, так і люди будь-яких професій та студенти, які пройшли 

спеціальні курси. Найважливіше у даній роботі є симбіоз актора-клоуна з 

пацієнтом при безпосередньому спілкуванні. Одяг волонтери 

використовують різний: можуть бути розмальовані лікарні халати або ж 
костюми клоунів. Лікарняний клоун завжди питає дозволу про візит. 

Якщо хвора дитина погано себе почуває і нікого не хоче бачити, то вона 

має право сказати – «ні». Це дає можливість дитині самій приймати 

рішення і відчувати власну важливість, адже в лікарні ніхто не питає її, 

які робити процедури.  

Важливо відзначити дві особливості їх роботи: по-перше, клоуни 

працюють в парі, де є розподіл ролей – головний і відомий. Завдання 

головного клоуна – бути серйозним, в той час як інший – «пустує». 
Робота в парі допомагає залучити до комунікації пацієнтів, з самого 

початку створює простір, який наповнений гумором та сміхом. По-друге, 

лікарняні клоуни мають працювати не лише по складеному сценарію, а й 



 146 

імпровізувати. Під час комунікації клоуни залучають пацієнта до своєї 

гри або пристосовуються до тої, яку пропонує сама дитина. Так, 

наприклад, лікарняний клоун може зробити «укольчик» подушці, 

побитися кульковими мечами, нагодувати ляльку й таке ін. У такому 

жанрі ніби «віддзеркалюється» лікарняна дійсність, яка оточує дитину, і 

страшний шприц вже не несе біль, а стає казковим фонтаном і занурює 
пацієнта в інший паралельний світ.  

Таким чином, лікарняна клоунада уособлює соціальний феномен, 

вона отримала інтернаціональне підґрунтя і виступає міжкультурним 

каналом взаємодії. В даній професії важлива роль належить 

волонтерському руху та громадській позиції, адже стабільної державної 

підтримки та фінансування на даний час немає. Проте, лікарняні клоуни 

виконують важливу соціальну функцію – всіма своїми засобами 

допомагають зберегти, підтримати, відновити фізичне, духовне та 
соціальне здоров’я. Різноманіття їх практик дозволює кожному пацієнту 

обрати для себе такі, що відповідають його віку, фізичним потребам, 

соціальним очікуванням. 

 

________________ 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО 

СПРИЙМАННЯ У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ 

 

Роксоляна Призванська, 

асистент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 
 

У повсякденному житті ми повсякчас перебуваємо під впливом 

звуків, постійне тиражування та репродукування музики засобами 

масової інформації, використання її як фону чи емблеми (наприклад, у 

рекламі), обумовлює те, що музика стає засобом специфічного впливу на 

особистість. 

Значний вплив музики на людину визначається глибоким 

взаємозв’язком елементів музики, так званих засобів музичної виразності – 

мелодії, ритму, темпу, гармонії, ладу, динаміки з усіма важливими сферами 
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психіки людини. Музичний ритм й такт, як спосіб організації та членування 

музики, під час якого вона активно входить в сутність людини, глибоко 

пов’язані з діяльністю, яка діє у вольовій сфері, а саме – ритм і такт 

активізують процеси, пов’язані з фізичним тілом та вольовою діяльністю 

людини. Гармонія, як одночасне звучання кількох музичних тонів, що 

створюється за допомогою інтервалів і акордів, пов’язана з емоційною, 

чуттєвою сферою людини. Саме звучання певних інтервалів викликає у 

людини душевний рух (всередину та назовні), а поєднання тонів в акорді 

викликає народження різних почуттів та емоцій (від симпатії до антипатії, 
від любові до ненависті). Мелодія, як лінія руху музики, звертається до 

сфери сприйняття людини, до розумової діяльності. Чистота звучання тону 

та його чіткий і зрозумілий рух за певним шляхом вгору чи вниз відображає 

процес ясного руху думки людини. Говорячи про вплив звучання музики, ми 

особливо враховуємо елемент руху. Мова йде про ритмічний рух (швидко, 

повільно), мелодичний рух (вгору, вниз), а також безпосереднє (зовнішнє) 

відображення руху через музику – танок, супровід музики жестами, що 

передають образ (рух річки, пташки, завірюхи й т.д.) у різному темпі.  

Таким чином, виходячи з глибинних зв’язків музики та людини 

можна зрозуміти, яку роль відіграє звучання музики у побудові 

взаємовідносин дитини з навколишнім світом. Процеси виникнення та 
метаморфози ставлення, розуміння і контактів з навколишнім світом 

співвідносяться з процесами, що виникають в результаті впливу музики на 

дитину (В. Вюнш, З. Кодай). Під час активного сприйняття музики, темпу та 

ритму, тембру звучання музичного матеріалу, певних музичних інтервалів, 

дитина знаходиться то у переживанні свого внутрішнього стану, то у 

переживанні зовнішнього світу – як «вдих-видих» – своєрідне дихання в 

музиці. Мелодійне переживання музики також пов’язане з рухом почуттів 

дитини – рух мелодії вгору викликає душевний вихід назовні (у світ), а рух 

мелодії вниз – душевне повернення до себе. (В. Вюнш). Психологи 

стверджують, що невербальні засоби спілкування відіграють особливу роль 

у відносинах з дітьми, які ще не мають сформованого понятійно-сенсового 
апарату, яким володіють дорослі. Неважко помітити, що саме рухи та спів, 

які є вираженням музичної експресії, складають у дітей елемент їхньої 

природної активності й завдяки цьому знаходяться набагато ближче до 

дитини, дозволяючи їй «висловитись» і бути успішною. 

Дитина, що має порушення розвитку, може не завжди повною 

мірою сприймати музику і належним чином самовиражатися через неї. 

Однак, вплив музики все одно зберігається та торкається емоційно-

вольової та розумової сфер дитини. Це підтверджується й тим фактом, 

що багато дітей з особливими потребами обдаровані в музичному плані. 

Тому можна стверджувати, що цей вид мистецтва є своєрідними 
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«воротами» для емоцій і почуттів (душі) та індивідуальності («Я») такої 

дитини, крізь які вона може відкрити свій внутрішній світ, та набути 

можливості встановити справжні стосунки з навколишнім світом. Проте, 

коли йдеться про дітей з порушеннями розвитку (фізичного, психічного, 

розумового), особливо аутичних дітей, важливо розуміти, що для таких 

дітей музика є важливим засобом взаємодії з навколишнім світом, 

підгрунтям для побудови взаємовідносин з ним. 

Окремо слід сказати про фізіологічний аспект впливу музики. 

Виходячи з наукових досліджень фахівців у галузі музичного сприймання 
(В. Хольцапфель, К. Кьоніг, В. Вюнш та ін.) було виявлено, що завдяки 

музиці рухи людини стають повільнішими і це пов’язано з будовою 

слухового апарату. Кістки, які знаходяться у порожнині вуха між 

барабанною перетинкою та «равликом» (Сochlea) (молоточок, коваделко й 

стремінце) побудовані так, що на них не діє сила ваги. Таким чином, процес 

слухового сприйняття є чистим, незалежним від гравітації рухом, який 

спонукається ззовні, тому що у вусі відсутня система м’язів, яка б могла 

активізувати цей процес. Це дає підставу стверджувати, що слухове 

сприйняття музики пов’язане з «легким, повільним рухом», який 

відтворюється внаслідок проникнення звуку всередину. Тобто, через 

мимовільне сприйняття музики її звучання легко «входить» у дитину, не 
викликаючи відторгнення, та активізує рухливість дитини через вухо. 

Внаслідок цього дитина піддається вільному руху, та прямує за ритмом, 

темпом, мелодією, рухаючись усім тілом. Це створює основу для включення 

дитини до наступної діяльності. Однак, для дітей з вадами розвитку тут 

необхідно враховувати аспект часу – спочатку активізується внутрішній рух 

на рівні слуху, і тільки згодом він переходить у зовнішній рух.  

Ще одна функція, що є дуже важливою для дітей з особливостями 

розвитку – це звʼязок з мовленням. Йдеться про те, що безпосередньо 

саме під час слухового сприйняття активізується ще один орган 

людського тіла – гортань. Гортань особливим чином відтворює слово або 

музику, які до неї дійшли. Це теж у свою чергу активізує «людину руху» 
в дитині, яка відзивається музиці. Завдяки, знову ж таки, ненав’язливій 

дії музики на даний орган при неодноразовому повторенні (що найбільш 

можливим є при прослуховуванні пісень), у дитини також з часом 

активізується функція мовлення. 

Розглянуті особливості впливу музики на людину з порушеннями 

розвитку є основними засадами роботи у музикотерапії. Цілеспрямоване, 

організоване застосування музики та музично-ритмічної діяльності для 

досягнення корекційних, терапевтичних завдань, а саме – формування, 

відбудови, підтримки психічного та фізичного здоров’я – і є суть 

музичної терапії.  
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ЕВРИТМІЯ У ШТАЙНЕР-ПЕДАГОГІЦІ В КОНТЕКСТІ 

РОЗКРИТТЯ ТА РОЗВИТКУ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ 

ДИТИНИ 

 

Наталія Дрібнюк, 

старший викладач кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Важливими критеріями, що визначають суспільну значимість 

музичного мистецтва і його місце в системі духовно-культурних 
цінностей є ефективність виховної ролі музики, а також напрямок і 

характер її соціального впливу. У Штайнер-педагогіці заняттям із 

музики та евритмії як і естетичному вихованню в цілому, надається 

особливе значення. 

Р. Штайнер − відомий австро-німецький громадський діяч, автор 

вагомих досліджень у галузі філософії, педагог, дослідник творчості 

Гете, засновник антропософії. Він надав значні імпульси для розвитку 

архітектури, театрального мистецтва, медицини та інших галузей наук. 

Однак найбільш відомим ім'я його стало у звʼязку зі створенням нової 

педагогічної системи, яку називали вальдорфською. 

Феномен вальдорфської педагогіки досліджувався Н. Абашкіною 
О. Іоновою, Л. Масол, А. Пінським. Їх дослідження присвячені 

розкриттю сутності визначальних ідей вальдорфської школи та аналізу 

наукової спадщини Р. Штайнера. 

Програма вальдорфської системи охоплює всю гаму розвитку 

дитини − розумовий і фізичний, культурно-естетичний та моральний, і 

у всьому є грунтовна зумовленість її корисності й простоти досягнення 

конкретної мети − навчання і виховання людини самодостатньої в 

існуючому світовому розмаїтті.  

Першочергового значення надається емоційно-естетичним 

чинникам формування особистості, розвитку творчих здібностей. 

Згідно з поглядами Р. Штайнера, вальдорфська педагогіка є 
пробудженням того, що закладено в людині. Спочатку − художнє, 

потім − інтелектуальне − ось основний приннцип виховання. Заняття 

естетично-художнього циклу − музика, живопис, скульптура, 

архітектура, театр, евритмія (особливий вид мистецтва, синтез думки і 

слова, кольору і музики, рухів тіла і душі) учні відвідують протягом 12 

років навчання у школі, оскільки вважається, що мистецтво звернене до 

душі, серця та емоцій дитини. 

Фундаментальний принцип вальдорфської педагогіки: художнє 

передує інтелектуальному − виявляється як у побудові багаторічного 

щкільного курсу, так і в межах одного уроку. Елементи музичного 
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мистецтва використовуються також на предметах природничо-

математичного циклу. Спів учителя та учнів звучить на будь-якому 

уроці. 

У вальдорфських школах вивчають предмет, який тісно 

повʼязаний із музикою й не є характерним для традиційної щколи, але 

який надає більшої естетичної та практичної спрямованості процесу 

навчання й має терапевтичний сенс. 

Такою дисципліною передусім вважають евритмію (з грецької − 

прекрасний ритм, благозвучність, стрункість). Цей термін виник ще за 
античних часів і ввів його Платон. За визначеннням великого філософа, 

евритмія − це мистецтво духовно-тілесного розвитку. Він помітив 

позитивну дію музики в поєднанні з гімнастикою на людину і вважав їх 

ефективними шляхами формування справжніх громадян. 

У Р. Штайнера евритмія − це особливий вид мистецтва, здатний 

відображати переживання, почуття, емоційний стан за допомогою 

музики і руху. Він вважав, що слово, як і музика, може служити 

імпульсом для руху. Це вибудовування рухів людини в точному 

співвідношенні зі звуками музики та мови, що пробуджує почуття і 

волю. Основа музичної евритмії − образне переживання звуків і тонів, 

виражене рухом у просторі. 
В евритмії Р. Штайнер бачив засіб для розкриття і розвитку 

психоемоційного стану дитини. Якщо школярі навчаються розумінню 

руху в музиці та мові, то це діє, як гармонізуючий засіб на їх душевне 

та тілесне життя. Кожен звук постає як зримий образ, оскільки 

відповідає специфічному руху. У ній мова і музика перебувають у 

гармонії з рухом виконавця. У музиці через рух відкривається 

тональність, передаються інтервали, тобто  весь світ стає зримим. 

Євритмія − це звук виражений рухом. Тіло виконавця стає 

начебто інструментом, що звучить: воно співає або говорить, 

намагаючись передати всі художні та змістові відтінки мови або 

музики. Мистецтво евритмії зовсім не спонтанне й не довільне, воно 
базується на закономірностях мови, музики та сценічного простору, що 

реалізуються в спеціальних евритмічних формах просторового 

пересування (руху). Характерні рухи відповідають окремим нотам чи 

звукам. Кожному голосному чи приголосному звуку відповідає свій 

специфічний рух. Надалі заняття розділяються на навчально-

педагогічну та лікувально-терапевтичну евритмію. Доведено, що 

правильно дібрані жести в русі оздоровляюче впливають на хворі 

органи (покращується постава, знімається затисненість м’язів, 

покращується володіння своїм тілом, спостерігається 

загальнозміцнююча та гармонізуюча дія). 



151 

 

Таким чином, у вальдорфській педагогіці заняття з музики та 

евритмії навчають дітей глибоко переживати власні настрої, емоційні 

стани, які викликані музичними образами, відчувати красу форми, 

інтонаційне багатство фактури, ритмічні переплетення. Очевидним 

акцентом цих занять є перенесення зовнішнього сприйняття на 

внутрішній світ дитини, що сприяє розкриттю та розвитку 

психоемоційного стану при формуванні особистості.  

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СЛУХОПРОТЕЗУВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Юрій Ковний, 

кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри спеціальної освіти та соціальної роботи 

 

Порушення слуху прийнято пов’язувати з досягненням людиною 

похилого віку, і справді, шанс погіршити або втратити слух 

збільшуються саме з віком, але відсоток молодих людей з втратою слуху 

набагато вище, ніж нам здається. Статистика останніх років показує, що 
зниженням слуху частіше стали страждати люди молодого і середнього 

віку, що можна пояснити погіршенням екології, поширенням 

комп’ютерних та інформаційних технологій, зростаючим впливом різних 

шумів і вібрації, що пов’язано з інтенсифікацією промисловості і 

сільського господарства. Тільки третина людей зі зниженим слухом 

досягла пенсійного віку. Більша частина – шкільного та працездатного 

віку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі 

страждають втратою слуху близько 10% населення, 40% з яких діти. 

Дослідження показали, що в Україні приблизно 8% дітей до 18 

років мають певну ступінь втрати слуху, і 5% з яких – IV ступінь або 

глухоту. Потрібно відзначити, що з десяти дітей, яким необхідно носити 
слуховий апарат або провести імплантацію мовного процесора, тільки 

шестеро дійсно відразу цим користуються. У середньому, батьки дітей з 

такою вадою чекають не менше одного року, перш ніж починають 

розуміти важливість імплантації слухових апаратів або 

слухопротезування і робити якісь кроки до вирішення такої проблеми. 

Держава надає можливість дітям з вадою слуху почути світ та 

здійснює імплантаційне слухопротезування за державні кошти. Висновок 

про необхідність дитині слуховий апарат або імплант, – надають лікарі. 

Відмінності імплантату в тому, що він не посилює звук, а повністю 

замінює пошкоджену частину внутрішнього вуха і проводить звук 
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безпосередньо до слухового нерву, використовуючи технологію 

електричних каналів та імпульсів.  

Сучасна технологія бінаурального слухопротезування, яка 

реалізована за допомогою адаптивних цифрових слухових апаратів та 

систем імплантації, надала більшості їх користувачів реальну можливість 

краще чути та спілкуватися в різних акустичних умовах. Але навіть 

найсучасніші технології для покращення слуху, які реалізуються в 

пристроях, якщо їх застосовувати монаурально, тобто на одному вусі, не 

можуть повною мірою відновити комунікативні функції слабочуючої, а 
особливо глухої людини. 

Під час слухання одним вухом людина відчуває значні 

ускладнення у визначенні місця розташування джерела звуку у просторі 

та з розбірливістю мови під час шуму. Бінауральна (два слухових 

апарати), білатеральна (два імпланти) або бімодальна (слуховий апарат та 

імплант) стимуляція органів слуху забезпечує реальну можливість 

зберегти та розвивати слухові навички, оскільки в нормі будова 

слухового органу дає можливість людині легко та впевнено локалізувати 

джерела звуку, визначати напрямок їх руху в просторі, а також розбирати 

та розрізняти розмовну мову в складних акустичних умовах 

Імплантація являє собою такий вид слухопротезування, який 
повинен бути застосований лише у випадках, коли слухові апарати не 

можуть повноцінно компенсувати сприймання мови на слух. На сьогодні 

існує велике розмаїття типів слухових апаратів, які надають значну 

допомогу слабочуючим дітям з різною втратою слуху. Завдяки правильно 

підібраним та налаштованим адаптивним цифровим слуховим апаратам 

частина з них навіть має змогу сприймати мову повноцінно, тобто чути 

всю звукову структуру кожного слова в мовному потоці. Зрозуміло, що 

такі слабочуючі діти не потребують операції зі встановлення імпланта, їм 

досить слухових апаратів. 

На жаль, лікарі невчасно встановлюють діагноз, і як наслідок діти 

втрачають можливість почати вчасно реабілітацію, а значить їх шанси 
добре чути та говорити зменшуються, раннє втручання вкрай важливе. 

Проте, для вирішення проблем дітей з порушенням слуху 

недостатньо лише коштів та роботи спеціаліста – відповідальність за 

дитину повинні нести і батьки. Батьки часто є безвідповідальними по 

відношенню до своїх дітей. Тобто, пацієнти можуть стати в чергу, а коли 

підходить їх черга, вони не з'являються, не цікавляться станом речей або 

відмовляються від імплантації чи просять перенести чергу. Застереження 

лікарів про те, що це пов'язано з розвитком мовлення і що не завжди 

імплантація буде супроводжуватися успіхом у випадку пізнього 

проведення, на батьків не впливають. 
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Важливу роль при цьому відіграє і рання діагностика порушень 

слуху – аудіоскринінг, який повинен проводитися ще в пологовому 

будинку, і у випадку виявлення порушень імплантацію краще провести 

до завершення першого року життя дитини. Також фахівці наголошують 

на необхідності створення реєстру пацієнтів, які потребують операції із 

встановлення імплантатів. 

В Україні тільки починають комплексно підходити до вирішення 

питання реабілітації дітей з порушеннями слуху: в деяких пологових 

будинках вже проводять обстеження слуху дитини, частіше тим діткам, 
які знаходиться у групі ризику, коли вірогідність зниження слуху у неї 

більша ніж звичайно, або за проханням батьків дитини. Необхідно 

обстежувати стан слухової функції у всіх немовлят. 

Потрібно, щоб держава надавала своєчасну допомогу і можливість 

чути всім і дітям і дорослим, після 18 років, які раптово втратили слух. В 

даній ситуації людина швидко зможе реабілітуватись з імплантом і 

повернеться до звичного їй життя. Важливо, як дітям так і дорослим 

замінювати мовні  процесори та комплектуючі задля безперебійної 

роботи імплантів. Адже без однієї із складових системи імпланта людина 

на цей період не чує, а значить втрачає можливість повноцінно 

спілкуватись, що є не допустимим. 

 

 

СЕКЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ  

ТА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

 

СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ ЯК ПРИНЦИП РОЗВИТКУ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

 

Олена Квас, 

завідувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, 

доктор педагогічних наук, професор 
 

У узагальненому тлумаченні студентоцентризм – це сучасна 

філософія освітньої діяльності – нове сприйняття, трактування освітніх 

цінностей, що домінують у стінах сучасних європейських університетів.  

Життя не стоїть на місці. Нова глобальна економіка та 

постіндустріальне суспільство ставлять все вищі вимоги щодо 

покращення якості освітніх послуг. В основі навчання, орієнтованого на 
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студентів, лежить не стільки знання, скільки грамотна парадигма 

навчальної діяльності, орієнтація на здобуття симбіозу знань, умінь, 

навичок та вміння вирішувати складні економічні та управлінські 

проблеми. 

Згідно Рекомендацій Ради ЄС про європейську співпрацю у сфері 

забезпечення якості вищої освіти «студентоцентрований підхід (student-

centeredapproach) розглядає здобувача вищої освіти як суб’єкта з 

власними унікальними інтересами, потребами і досвідом, спроможного 

бути самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу. 
Студентоцентрований підхід передбачає взаємоповагу між студентом і 

викладачем, реальну вибірковість дисциплін, участь студентів у системі 

внутрішнього забезпечення якості ЗВО та процесах акредитації освітніх 

програм, наявність процедур реагування на студентські скарги та ін. 

Посилюється роль викладача як фасилітатора» [1]. 

Відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості 

в Європейському просторі вищої освіти (ESG) ухваленими у травні 2015 

року – студентоцентроване навчання і викладання відіграють важливу 

роль у стимулюванні мотивації студентів, їх самоаналізі та залученні до 

освітнього процесу. Це означає ретельне обговорення процесів 

розроблення та реалізації освітніх програм та оцінювання результатів 
навчання. 

Саме дотримання принципу студентоцентризму дозволяє сьогодні 

говорити про перспективи індивідуалізації студента як активного 

суб’єкта, діяча в освітньому процесі, розширення його прав та обов’язків, 

що, відповідно, формує особистісну відповідальність всіх учасників 

освітнього процесу. 

Завдання студентів виступати відповідальним соціальним 

партнером, ініціативним і активним учасником діяльності академічної 

спільноти.  

Світогляд людини, її цінності формуються під впливом 

середовища, в якому вона зростає. Дослідники теорії поколінь уже 
відзначають особливості нового покоління, їх риси, інтереси, потреби, 

зокрема, досягнення запланованого результату в короткий термін, чітке 

розуміння мети, мотивації у навчанні і в роботі. Особливістю сучасної 

молоді є постійне їх перебування в інтернетсередовищі, яке одночасно є 

для них і джерелом інформації, і каналом комунікації. Вони не планують 

освоїти одну професію на все життя, вони швидко переформатовуються і 

проникають в інші сфери, постійно шукають себе в чомусь новому. Для 

них не є аргументом працювати тому, що так треба, вони будуть 

докладати максимум зусиль тільки в разі, якщо робота дійсно буде їм 

приносити задоволення. 
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Усі ці якості нового покоління потребують новацій в освіті і саме 

це, є причиною того, що основна увага має приділятися питанням 

уникнення консервативних підходів до викладання та взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, людиноцентристського спрямування освіти та 

гуманістичної спрямованості інноваційних процесів.  

Зміщення акценту на роль студента через зміни його ролі, прав, 

обов’язків, можливо досягти шляхом впровадження принципів 

демократичності, самореалізації, через розкриття особистісного 

потенціалу студента як учасника освітнього процесу; розвитку творчості 
та критичності мислення. Враховуючі нові особистісні риси студентів, 

потребують удосконалення процеси побудови програми навчання, а саме 

їх право на вибір предметів, які задовольняють їх професійні прагнення; 

поширення повноважень студентського самоврядування; відхід від 

«потокового» навчання шляхом акценту на проектній і командній роботі; 

зростання педагогічної майстерності викладача, рівня його педагогічної 

культури та мислення, світогляду; створення відповідної 

матеріальнотехнічної бази. 

Здатність постійно навчатися і розвиватися стає самою 

затребуваною навичкою. Студентоцентризм відповідає вимогам і запитам 

сучасного суспільства, яке потребує творчих, ініціативних фахівців-
особистостей. Окрім того, саме ідеї студентоцентризму стають 

підґрунтям проектування освітнього середовища, яке забезпечує умови 

для саморозвитку, самоорганізації та самореалізації особистості при 

усвідомленому виборі майбутньої  професійної діяльності. 

Отже, саме студентоцентрований підхід є базовим принципом 

розвитку педагогічної освіти, сучасним засобом уникнення конфліктів 

поколінь та продуктивним способом оптимізації освітнього процесу.  

 

__________________ 

 

1. Лист-роз’яснення щодо процедури проходження акредитації 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://naqa.gov.ua/wp 
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ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА: НОВА МІСІЯ, ЗАВДАННЯ, 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Тетяна Равчина, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Соціально-економічні, науково-технічні умови розвитку сучасного 

суспільства зумовлюють модернізацію та реформування професійної 
підготовки фахівців, спрямованої на задоволення потреб громадян у 

здобутті якісної освіти. 

Сьогодні стало очевидним, що сучасна професійна освіта 

віддалена від практичних потреб ринку праці, вимог роботодавців до 

сучасних фахівців, які повинні кваліфіковано виконувати виробничі 

завдання, критично мислити й самостійно приймати рішення відповідно 

до реальних професійних ситуацій. Отож нагальною потребою стало 

реформування системи професійної підготовки фахівців, зокрема 

середньої ланки, спрямованої на забезпечення якісної освіти, 

орієнтованої на практичну діяльність і реалізацію професійних планів та 

інтересів громадян.  
Ухвалений Верховною Радою у червні та підписаний президентом 

України  в липні 2019 р. Закон «Про фахову передвищу освіту» відкриває 

перспективи розвитку якості підготовки конкурентоспроможних фахівців 

для задоволення потреб суспільства, ринку праці. Закон передбачає 

функціонування фахової передвищої освіти як самостійного складника 

системи освіти, основу якого становлять фахові коледжі, сформовані на 

базі більшості сучасних коледжів та технікумів. Більшість з цих коледжів 

можуть бути самостійними або входити до структури закладів вищої 

освіти та головним результатом їх  діяльності є підготовка фахового 

молодшого бакалавра замість нинішнього освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, який здатний вирішувати типові 
спеціалізовані задачі в окремій галузі професійної діяльності або у 

процесі навчання, приймати самостійні рішення, виконувати діяльність 

відповідно до вимог ринку, сучасних виробництв і сфери послуг, а також 

бути відповідальним за результати своєї діяльності [2, стаття 7]. Закон 

встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади 

функціонування системи фахової передвищої освіти, запроваджує 

елементи корпоративного управління закладами, надає здобувачам 

можливість формувати індивідуальні освітні траєкторії та обирати форми 

освіти (мережеву, дуальну, навчання на виробництві, дистанційну, 

екстернат тощо) [3, с. 4–6]. 
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Аналіз сучасних соціально-економічних умов розвитку суспільства 

(невідповідність освітніх послуг ринку праці в Україні, висока потреба у 

кваліфікованих кадрах, перенасиченість фахівцями з вищою освітою, які 

не працюють за профілем, розвиток нових спеціальностей, що 

потребують відповідних фахівців, відтік молоді за кордон тощо) дає 

підстави окреслити доцільність й переваги розвитку фахової передвищої 

освіти: 

 надання змоги молодим людям опановувати професії 
відповідно до рівня індивідуальних можливостей, потреб, інтересів, 

загального розвитку тощо; 

 забезпечення доступу до якісної фахової передвищої освіти 

незалежно від віку студентів, кількості попередньо здобутих дипломів за 

бюджетний кошт; 

 орієнтування освітнього процесу на оволодіння практичними 

знаннями й уміннями, що дозволяють випускникам одразу після 

завершення закладу працювати й заробляти; 

 здобуття фахової передвищої освіти для реалізації життєвих 

планів, особистісного розвитку та продовження навчання в закладі вищої 

освіти; 

 надання змоги самовизначення щодо подальшого здобуття 

вищої освіти; 

 наявність можливостей для розвитку самостійності, готовності 

особистості до прийняття незалежних рішень. 

Серед головних завдань фахової передвищої освіти відповідно до 

законодавства слід виокремити: 

 забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу 

освіту; 

 підготовка висококваліфікованих фахівців відповідно до вимог 

ринку праці, для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; 

 забезпечення якості освітнього процесу з метою формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців за обраними ними 

спеціальностями; 

 формування у здобувачів фахової передвищої освіти 

соціальних рис, громадянської позиції та відповідальності, умінь 

критичного й творчого мислення та самоорганізації в сучасних умовах; 

 забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 

теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної 

діяльності; 
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 створення освітнього середовища, сприятливого для реалізації 

учасниками освітнього процесу їхніх потреб, здібностей та талантів [2, 

стаття 29]. 

Виконання зазначених завдань залежить від рівня й якості 

організації освітнього процесу в закладах фахової й передвищої освіти. 

Згідно із Законом студентоорієнтована концепція визнана сучасним, 

основоположним підходом до організації освітнього процесу [2, стаття 

1]. За цим підходом студент перестає пасивно оволодівати інформацією, 
стає активним учасником освітнього процесу, виконує функції суб’єкта 

навчально-пізнавальної діяльності у партнерській взаємодії з викладачем 

[1, с. 24]. Головні ознаки організації освітнього процесу у закладах 

фахової й передвищої освіти: 

 Зміщення акцентів від викладача до студента, репродуктивної 

освітньої діяльності до продуктивної. 

 Кожен студент стає для викладача та інших здобувачів освіти 

особистістю – враховуються його досвід, особливості, здібності, інтереси 

і потреби. 

 Студенти усвідомлено здобувають знання, уміння, 

«конструюють» свій власний зміст за допомогою активного й 

інтерактивного навчання, рефлексії, досліджень та відкриттів. 

 Викладач стає помічником, фасилітатором в освітньому 

процесі, під час якого відповідальність за процес спільна зі студентами та 

самий процес обговорюється. 

 Освітній процес організовують у контексті професійної 

діяльності майбутніх фахівців, а також на виробництві, робочому місці. 

Отож розвиток системи фахової передвищої освіти сприятиме 

реформуванню та модернізацїя системи підготовки фахівців для сучасних 

ринків праці. 

 

_____________________ 

 
1. Бульвінська О. Сучасні тенденції безперервного професійного 

розвитку науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://orcid.org›0000-0002-6764-

4340 

2. Закон України про фахову передвищу освіту (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2019, № 30, ст. 119). – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2745-19 
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3. Шаров О. І. Закон України «Про фахову передвищу освіту» – 

нові можливості та перспективи / Олег Шаров // Фахова передвища 
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КВАЛІМЕТРІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  

ЯК ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Лариса Ковальчук,  
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Аналіз наукових праць (І. Булах, Г. Єльникової, В. Камишина, 

О. Касьянової, Л. Кондрашової, В. Кременя, І. Підласого, О. Реви, 

Л. Ромашиної, Т. Солодкої, В. Федієнка), законодавчої та нормативно-

правової бази регулювання якості освітніх послуг, практичної діяльності 

закладів освіти засвідчує, що предметом досліджень багатьох наукових 

галузей (педагогіки, психології, соціології, математичної статистики та 

ін.) є проблеми, пов’язані з діагностуванням результатів навчання 

студентів на різних етапах професійної підготовки майбутніх педагогів, 
моніторингом якості вищої освіти, підвищенням кваліфікації науково-

педагогічних кадрів тощо. 

У дослідженні методологічних, теоретичних, практичних, 

методичних і діагностичних аспектів з вирішення зазначених проблем, 

що передбачають здійснення педагогічної експертизи, особливого 

значення надаємо кваліметрії освітнього процесу. 

Кваліметрія (від лат. qualis – який за якістю, гр. μετρέω – 

вимірюю) – галузь науки, що об’єднує методи вимірювання й кількісної 

оцінки якості продукції [2, с. 401, 437]. Застосування методів кваліметрії 

до оцінювання якості психолого-педагогічних і дидактичних об’єктів 

називають педагогічною кваліметрією [1, с. 12]. З нашого погляду, 
педагогічна кваліметрія як міждисциплінарна наука інтегрує підходи, 

принципи, методи, технології, засоби вимірювання та оцінення якості 

об’єктів, процесів, явищ не тільки педагогіки, а й інших галузей наукових 

знань (психології, математики, теорії ймовірності, власне кваліметрії, 

соціології тощо). 

Об’єктом педагогічної кваліметрії є освітній процес у закладах 

освіти, професійна підготовка майбутніх педагогів. Відповідно 

предметом педагогічної кваліметрії виступає оцінення якості освітнього 

процесу в закладах освіти, оцінення якості педагогічних послуг, система 

моніторингу якості освіти. 
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Методологічною основою педагогічної кваліметрії є 

кваліметричний підхід. У дослідженні ми дотримуємося думки 

В. Федієнка, який зазначає, що цей підхід ґрунтується на таких основних 

принципах: 

 інформативність (всебічність уявлень про об’єкт дослідження); 

 інтегрованість (поєднання кількісних та якісних методів 

дослідження); 

 оптимальність (адекватний підбір методик визначення 

навчальних досягнень студентів, мінімізація часу й засобів під час 
планування, організації та проведення дослідження); 

 точність; 

 доказовість; 

 технологічність (використання методів розрахункових 

технологій, забезпечення опрацювання й збереження отриманих 

даних); 

 уніфікованість (раціональне скорочення кількості методів і 

засобів вимірювання, приведення їх до єдиної структури); 

 доступність (використання методик викладачами, які не мають 

спеціальної математичної підготовки) [3, с. 10]. 

Дослідник вважає об’єктивність найважливішим синтезуючим 
критерієм кваліметрії. Основними компонентами кваліметричного 

підходу він визначає теорію вимірювань, методи математичної 

статистики й математичного моделювання [3, с. 10]. 

У педагогічній кваліметрії моніторинг результатів навчання, 

готовності студентів до майбутньої педагогічної діяльності, якості 

освітнього процесу у вищій школі, оцінення рівня професійної 

підготовки передбачає: 

 використання методів математичної статистики 

(реєстрування, ранжування, шкалування, моделювання, 

вимірювання); 

 використання вимірювальних шкал (номінальної, рангової, 
інтервальної шкал і шкали відношень); 

 урахування вимог, що ставляться до процедур педагогічного 

діагностування (однозначність, об’єктивність вимірювань, 

змістовність, діагностичність, реліабельність, валідність); 

 визначення показників, що характеризують якість 

досліджуваного об’єкта (якісні показники) та кількість відповідної 

якості (кількісні показники); 

 характеристику відповідного рівня (високого, достатнього, 

середнього, низького) результатів навчання студентів, 
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професійності професорсько-викладацького складу, рівня якості 

освітніх послуг тощо; 

 розроблення критеріїв, що характеризують якісні й кількісні 

показники відповідного рівня. 

У підсумування зазначимо, що проведені нами дослідження 

засвідчують високу зацікавленість до педагогічної експертизи якості 

освітнього процесу у вищій школі засобами педагогічної кваліметрії. 

Окреслюючи перспективу подальших досліджень, зауважимо, що на 

особливу увагу заслуговує створення кваліметричних моделей 
моніторингу якості освітнього процесу у вищій школі. 

 

_________________ 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО 

СТАРТАПУ 

 

Наталія Яремчук, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 
Формування креативних ідей, які несуть собою інноваційні 

погляди щодо суспільного розвитку та технологічного прогресу, 

забезпечуючи економічне зростання держави і добробут кожної людини, 

є особливістю стартапів. На шляху створення новітніх соціально-

економічних моделей ХХІ століття які характеризуються тріадою 

«інформаційність-наукоємність-креативність», саме стартапи вважаються 

прикладним інструментом відповідних конструктивних перетворень. 

Його механізм простий – пошук конкурентної бізнес-ідеї, її маркетингове 

пропагування на ринку, пошук інвестора, що забезпечує мобільний шлях 

до виходу товару (послуги) на ринок споживача. Сучасна молода 
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аудиторія фахівців із різних сфер професійної діяльності часто 

позиціонують свої ідеї через платформу стартапу. Як приклад, серед 

світових розвідок у вибірці до 2018 року найціннішим стартапом стало 

програмне забезпечення для поїздок Uber (оцінкова вартість 68 млрд 

доларів); на внутрішному ринку України популярністю користуються 

Rozetka, SendPulse тощо, які перетворились на потужні глобальні 

компанії. За даними сервісу Startup Ranking, Україна посідає 43-тє місце 

(250 стартапів). Перше місце в рейтингу посідають США (46951 стартап), 

друге – Індія (6633), третє – Велика Британія (4996), першу десятку 
замикає Бразилія (1079 стартапів). На підтримку розвитку стартапів в 

Україні уряд схвалив «Стратегію розвитку сфери інноваційної діяльності 

на період до 2030 року» (2019р.), Кабінет Міністрів України започаткував 

Український Фонд Стартапів (УФС) із обсягом фінансування 440 млн 

грн. на отримання грантів.  

Загальноприйнятим є твердження, що термін «стартап» 

асоціюється із компаніями, які працюють на ринку інформаційних 

технологій. Проте, з огляду сьогодення, можемо аналізувати загальніше 

щодо інших сфер діяльності, зокрема, освітні стартапи як позиціонують 

освітні технології (EdTech). Такі стартапи не спрямовані на отримання 

надприбутків, а зреалізовують соціальну мету. 
Інноваційний проект на шляху від ідеї до її комерцалізації 

послідовно проходить етапи: завантаження, стартап, початковий ріст, 

швидкий ріст. У розвитку проекту за кожен етап відповідає свій інвестор, 

який, окрім фінансових капіталовкладень, може залучити в компанію 

необхідні компетенції та експертизу. Такі інвестори (венчурні фонди) 

формують «венчурні східці», які дозволяють стартапу зрештою 

перетворитися у зрілий бізнес-проект.  

Розглянемо життєвий цикл стартапу через низку етапів: 

1) Завантаження – це самий ранній в житті проекту етап, коли 

з’являється тільки розробник (розробники) певної ідеї. Інноваційно 

технологічний проект зазвичай стартує на кошти самого розробника і 
непрофесійних інвесторів (англ. – 3F: frends, family, fools). Таких засобів 

розробнику може бути недостатньо щоб розвинути компанію до рівня, 

коли вона стане привабливою для венчурного інвестора. У такому 

випадку проект ризикує не перейти метафоричну «долину смерті» (англ. 

– death valley). Так в теорії венчурного інвестування називають 

початковий період в житті компанії, коли її розвиток вимагає нових 

фінансових ресурсів, а власного позитивного грошового потоку в неї 

немає, оскільки продажі ще не розпочались. 

2) Стартап (англ. – start-up) – ранній етап існування інноваційного 

проекту, коли проект оформляється в компанію із всіма відповідними 
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атрибутами: юридичним оформленням, формуванням команди, готовим 

бізнес-планом тощо. У цей період потенційні інвестори оцінюють проект 

в основному за двома складовими – перспективної конкурентної ідеї та 

команди, яка здатна її комерціалізувати. На етапі стартапу компанія, 

зазвичай, завершає усі роботи і створює прототип продукту (послуги) і 

запускає процедуру патентування. До кінця етапу комерційні ризики ще 

високі, проте технологічні питання вже вирішені, а взірці продукту 

(послуги) дозволяють оцінити технологічні і споживацькі 

характеристики. 
3) Початковий ріст (англ. – early growth) етап в розвитку 

інноваційної компанії, коли вона виходить на ринок із комерційною 

версією свого продукту. Спочатку продаж дозволяє отримати перший 

зворотній зв’язок із споживачем, відкоректувати та доопрацювати 

відповідні характеристики продукту і більш точно оцінити ринкові 

перспективи. На цьому етапі компанія стає цікавим об’єктом для 

більшості фондів ваучерного капіталу. 

4) Швидке розширення (англ. – expension/rapid growth) – це період, 

коли компанія активно нарощує виробництво і захоплює значну долю 

ринку, використовуючи усі переваги для споживача. Відповідний прорив 

вперед вимагає додаткових інвестицій, які може забезпечити венчурний 
капітал. 

Освітні стартапи в Україні зазвичай асоціюються із онлайн 

платформами, які пропонують на ринку освітніх послуг не тільки курси, 

освітні програми та тренінги, а повноцінну освіту. Прикладом є 

платформа Prometheus, WOW Teachers, Kid’IT. Межовий глобальний 

освітній стартап є Ugears (виготовлення розвивальних іграшок (3D-пазли) 

із екоматеріалів, який знайшов свого споживача на західному ринку. 

В умовах закладів вищої освіти України важливо створювати 

школи стартаперів (Sikorsky Challenge. “Dragomanov StartUp” тощо), які 

залучаючи резерви наукових парків сформують можливість до розвитку 

освітніх стартапів.  
Науково-методологічне дослідження феномену формування 

освітніх стартапів актуальне і потребує маштабного розгляду як в умовах 

освітніх установ, так і громадських структур. 

 

________________ 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

Юлія Заячук, 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

  

Такий університет, як Оксфордський, особливо не потребує 

стратегії інтернаціоналізації – він працює на інших засадах. Але 

переважна більшість університетів світу, щоб розвиватися в сучасних 
умовах, долати перешкоди та відповідати на соціальні виклики, повинні 

знайти свою стратегію інтернаціоналізації. 

Інтернаціоналізація – широке поняття, яке включає в себе багато 

аспектів і різними дослідниками визначається по-різному.  

Основними складовими процесу інтернаціоналізації вищої освіти 

є:  

 форми інтернаціоналізації вищої освіти;  

 структурні підрозділи університету, що займаються питаннями 

міжнародної діяльності;  

 нові напрями інтернаціоналізації вищої освіти;  

 фактори інтернаціоналізації вищої освіти.  
До форм інтернаціоналізації вищої освіти належать: індивідуальна 

мобільність студентів, магістрантів, аспірантів; індивідуальна мобільність 

професорсько-викладацького і керівного складу університету; інституційне 

партнерство, створення стратегічних освітніх альянсів (консорціумів, 

об’єднань, освітньо-наукових центрів); сертифікація, визнання навчальних 

досягнень, видача подвійних дипломів; інтеграція в глобальні програми 

європейського освітнього простору; розвиток міжнародного співробітництва 

у сфері наукових досліджень.   
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Структурні підрозділи університету, що займаються питаннями 

міжнародної діяльності – одна з основних складових процесу 

інтернаціоналізації вищої освіти. Створення міжнародних служб 

університету є сьогодні нагальною потребою його розвитку. В залежності 

від ступеня і рівня інтернаціоналізації університету, структура таких 

міжнародних служб може сильно відрізнятися: в одних університетах 

вона може бути розгалуженою, ієрархічною, зі спеціально підібраним 

персоналом і налагодженою системою управління, в інших – це 

структури, які працюють тільки на верхніх рівнях управлінської ієрархії. 
Велику роль в цьому процесі відіграє якраз розробка стратегії управління 

міжнародною діяльністю, відповідне кадрове та методичне забезпечення. 

Прикладами організаційних структур міжнародних служб можуть 

служити центри інтернаціоналізації навчального процесу; центри 

міжнародних освітніх програм; центри академічної мобільності; центри 

міжнародних обмінів; відділи зовнішніх зв’язків; відділи, що займаються 

маркетинговою, рекламною, аналітичною і проектною діяльністю; річні 

та літні мовні курси тощо. Різні аспекти структурних перетворень 

сьогодні вирішуються як самими університетами, так і в рамках спільних 

проектів європейського рівня.  

Нові напрями інтернаціоналізації – наступна складова процесу 
інтернаціоналізації вищої освіти. Одним із таких напрямів є 

транскордонна освіта (всі види програм вищої освіти, навчальних курсів і 

освітніх послуг, включаючи дистанційне навчання, за реалізації яких 

студенти знаходяться не в тій країні, де знаходиться університет, в який 

вони вступили і де їм буде присвоєно кваліфікацію). До видів угод, які 

визначають форми освітніх послуг у галузі транскордонної освіти, 

належать: франчайзінг (передбачає виключне право, надане  вищим 

навчальним закладом-розробником освітньої програми, на здійснення 

освітньої програми зарубіжному постачальнику освітніх послуг); 

валідаційна угода (в рамках якої освітня програма реалізується за 

кордоном власне національним провайдером без створення нової 
освітньої організації); філіал-кампус (лідерами з їх організації є США і 

Великобританія); корпоративна угода (згідно якої провайдером освітньої 

програми може бути підрозділ транснаціональної комерційної корпорації, 

яка з його допомогою реалізує власні освітні програми; це передбачає 

можливість корпоративного навчання групи спеціалістів організації чи 

корпорації, що скеровує їх для навчання в освітній структурі з програм 

додаткової професійної освіти). 

Важливим фактором інтернаціоналізації вищої освіти у XXI ст. 

стає освіта, яка не передбачає безпосереднього спілкування викладача і 

студента. Поступово розвиваються поняття «дистанційне навчання», 
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«віртуальний університет», «відкритий університет». Серед найбільш 

відомих «відкритих університетів» – Відкритий університет у 

Великобританії (Лондон, 1969), Німеччини (Гаген, 1974), Національний 

центр дистанційного навчання у Франції, Національний університет 

дистанційної освіти в Іспанії (1972) та ін.  

В сучасному світі істотних інформаційних і технологічних 

перетворень та зростання попиту на вищу освіту перед університетами 

з’явилися нові можливості. Відповідно, щоб «вижити» і розвиватися, 

вони стали на шлях інтернаціоналізації своєї діяльності. Для сучасних 
університетів характерна, з одного боку, диверсифікація напрямів 

міжнародної діяльності, з іншого – їхня робота знаходиться в рамках 

організаційної структури міжнародної діяльності, яку кожен університет 

світу має напрацювати відповідно до сучасних суспільних викликів. 
 

__________________________ 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Романа Михайлишин, 

асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
 

Стратегічний курс нашої держави на інтеграцію у європейський 

культурно-освітній простір позначився на освітній сфері, пріорітетним 

напрямом діяльності якої на сьогодні є формування нової генерації 

педагогічних кадрів, здатних формувати гармонійну особистість учня, 

спроможного використовувати отриманий арсенал уміння й навичок у 

реальних життєвих ситуаціях, розширювати його світоглядні  орієнтири у 

соціокультурному просторі. 

Важливого значення у цьому контексті набувають нові освітні 

тенденції, відображені у сучасних нормативних документах. Особливої 

уваги заслуговують зміни, що стосуються початкової ланки загальної 
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освіти. Вони зумовлюють розширити межі професійної компетентності 

вчителя початкової школи.  

Професійна компетентність є показником, який дозволяє 

визначити готовність майбутнього фахівця до розвитку й активної 

позиції у професійному становленні та формуванні особистісних якостей.  

Нині існує багато різних думок щодо поняття, класифікації та 

виокремлення найважливіших компетентностей. Бути компетентним 

означає вміння мобілізувати в даній ситуації отримані знання та досвід. 

Як зазначає вчена О. І. Пометун, у педагогічній науці «компетентність» 
розуміється як спроможність особистості сприймати індивідуальні 

потреби та відповідати на них, кваліфіковано будувати діяльність у будь-

якому напрямі, виконувати певні завдання або роботу [4].  

В. І. Лозова зазначає, що компетентність має інтегративну 

природу, тому що її джерелом є різні сфери культури, вона вимагає 

значного інтелектуального розвитку, включає аналітичні, комунікативні, 

прогностичні та інші розумові процеси [2]. 

Структура професійної компетентності педагога розкривається 

В. О. Сластьоніним і Є. М. Шияновим через педагогічні вміння, а саме 

поняття «компетентність» визначає єдність тоеретичної і практичної 

готовності вчителя до здійснення педагогічної діяльності. 
За А. К. Марковою професійну компетентність характеризують: 

мотивація (спрямованість особистості та її види); якості (педагогічні 

здібності, характер і його риси, психологічні стани та процеси); 

інтегральні характеристики особистості (педагогічна самосвідомість, 

індивідуальний стиль, креативність). 

«Компетентність – динамічна комбінація знань, способів 

мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, 

що визначає здатність особи успішно провадити професійну та подальшу 

навчальну діяльність», – зазначено у Концепції «Нова українська школа» 

[3]. Ключові компетентності – ті, яких кожен потребує для особистої 

реалізації, розвитку активної громадянської позиції, які здатні 
забезпечити особисту реалізацію та життєвий успіх протягом усього 

життя. 

Метою формування педагогічної компетентності вчителя 

початкової освіти є забезпечення належної професійної підготовки 

випускника в умовах ступеневої освіти та його 

конкурентноспроможності на ринку освітніх послуг. Основними 

завданнями формування педагогічної компетентності майбутнього 

фахівця початкової освіти є: забезпечення оволодіння технологіями 

самоорганізації та самоактуалізації; створення умов для становлення 

професійної культури майбутнього спеціаліста; активізація формування 
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ключових компетенцій майбутнього вчителя початкової школи; 

формування професійної мобільності студентів; організація методичної, 

дидактичної підготовки студентів; формування соціальної активності на 

основі особистісних якостей і соціальних умінь особистості. 

Важливим у процесі формування професійної компетентності є 

теоретична та практична готовність студента. 

Зміст теоретичної готовності майбутнього вчителя виявляється в 

узагальненому умінні педагогічно мислити, що передбачає наявність у 

педагога різноманітних умінь. Майбутнім учителям початкової школи 
повинні бути притаманні такі  уміння: педагогічні ( сукупність 

послідовно розгорнутих дій, що ґрунтуються на теоретичних знаннях); 

аналітичні (уміння аналізувати педагогічні явища, осмислювати роль 

кожного елемента у структурі цілого й у взаємодії з іншими); 

прогностичні (управління педагогічним процесом, прогнозування 

результатів педагогічного процесу, оволодіння прогностичними 

методами тощо); проективні (забезпечення конкретизації цілей навчання 

та виховання, поетапна їх реалізація); рефлексивні (здійснення 

контрольно-оцінної діяльності, спрямованої на себе, на осмислення та 

аналіз власних дій). 

Зміст практичної готовності майбутнього вчителя виражається у 
предметних уміннях. До них належать організаторські та комунікативні 

уміння. Організаторські уміння передбачають залучення студентів до 

різних видів діяльності й організацію діяльності колективу. 

Комунікативні уміння – це взаємопов’язані групи перцептивних умінь, 

власне умінь спілкування, умінь і навичок педагогічної техніки. 

Уміння педагогічного спілкування – це уміння розподіляти увагу 

та підтримувати її стійкість; обирати відповідно до класу й окремих учнів 

найдоцільніші способи поведінки звертань; аналізувати вчинки 

вихованців, визначати мотиви, якими вони керуються, їхню поведінку в 

різних ситуаціях. 

Метою професійної підготовки студентів навчальних закладів є 
забезпечення студентів систематичними знаннями, які є передумовою 

формування компетентнісного фахівця. 

Професійна готовність майбутнього вчителя початкових класів 

проявляється у сукупності професійних знань, умінь і навичок, важливих 

якостей особистості: умінні планувати структуру своїх дій, здійснювати 

керівництво діяльністю учнів, доцільно застосовувати методи навчання 

та виховання у відповідності з певною ситуацією, умінні керувати 

поведінкою й активністю учнів, знаходити контакт і правильний тон у 

взаємостосунках з ними, умінні приймати рішення і знаходити найбільш 
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ефективні засоби педагогічного впливу на них, прагнення на високому 

рівні здійснювати навчально- виховну, методичну, наукову діяльність. 

Можемо відзначити, що удосконалення рівня професійної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи – один із основних 

напрямів реформування сучасної початкової освіти. Саме тому на 

сучасному етапі модернізації системи в Україні особливої гостроти й 

актуальності набувають питання формування й розвитку професійної 

компетентності майбутніх учителів початкової ланки освіти. 

 
_____________________ 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗМАГАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

ЗДІБНОСТЕЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ 

 

Марія Крива, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
 

Учнівська молодь України є надзвичайно обдарована, про що 

свідчать численні перемоги наших учнів на міжнародних конкурсах та 

олімпіадах. Щораз більше з’являється інтелектуальних конкурсів та 

змагань, в тому числі збільшується кількість міжнародних змагань, 

з’являються нові напрямки змагань, зокрема, змагання у галузі 

робототехніки та STEM-освіти.  

Інтелектуальні змагання – це змагання між учасниками освітнього 

процесу для виявлення інтелектуальних здібностей, потенціалу 

обдарованої дитини; виявлення спеціальних здібностей, розвитку 
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творчого мислення, здатності до конкуренції та поглибленого вивчення 

певної дисципліни.  

До інтелектуальних змагань належать предметні олімпіади, 

турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт. Їх основними завданнями є: стимулювання 

творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; виявлення, 

розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, 

залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах; реалізація 

здібностей талановитих учнів; формування у колах учнівської молоді 
навичок дослідницької роботи; популяризація досягнень науки, техніки 

та новітніх технологій тощо [2]. 

Інтелектуальні змагання є різних рівнів, проходять поетапно і 

здійснюються у різних формах, з різноманітних навчальних предметів, 

мають відмінний кінцевий результат (продукт) змагання. 

Серед міжнародних інтелектуальних змагань можна виділити: 

– Міжнародну молодіжну наукову олімпіаду (IJSO) – щорічне 

змагання з природничих наук (біології, хімії та фізики), яка передбачає 

індивідуальну та командну участь; 

– Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка, метою якого є вшанування 
творчої спадщини Тараса Шевченка; 

– Міжнародний учнівський конкурс юних істориків “Лелека”, 

метою якого є популяризація історичних знань серед учнівської молоді 

для пізнання власної історії в контексті загальносвітової; 

– Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика, 

метою якого є сприяння утвердженню статусу української мови як 

державної, піднесення її престижу, виховання у молодого покоління 

українців поваги до мови свого народу; 

– Міжнародну природознавчу гра “Геліантус”, метою якої є 

формування в учнів цілісного уявлення про природу і наукового 

світогляду на основі знань з фізики, хімії, біології, географії, 
зацікавленості природними явищами; 

– Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”, метою якого є 

наукова популяризація та пропедевтика математичних знань серед учнів; 

– Міжнародний природничий інтерактивний конкурс “Колосок”, 

метою якого є наукова популяризація та пропедевтика природничих наук 

серед учнів; 

– Міжнародну гру зі світової літератури “Sunflower”, метою якої 

є активне долучення учнівського загалу до найвищих досягнень світової 

літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних 
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цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної 

культури; 

– Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної 

вправності «Бобер», метою конкурсу є популяризація і поглиблення 

знань з інформатики, інформаційних та комп’ютерних технологій серед 

учнів [3]. 

Серед Всеукраїнських змагань можна виділити: Всеукраїнські 

змагання з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House»; 

Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс “Левеня”; Всеукраїнську 
українознавчу гру “Соняшник”, регіональні змагання «Роботрафік – 

2020» тощо. 

Всеукраїнські учнівські олімпіади проводяться щороку серед учнів 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів з таких 

навчальних предметів: українська мова і література; іноземні мови; 

правознавство; історія; економіка; математика; біологія; географія, 

астрономія; фізика; хімія; екологія; інформатика; інформаційні технології; 

трудове навчання; педагогіка і психологія. Популярними нині є інтернет-

олімпіади та онлайн-конкурси з різних навчальних предметів, перевагами 

яких є зручний формат спілкування, відкриті результати, цікаві інтерактивні 

завдання, можливість отримати цінні подарунки. Наприклад, у дистанційних 
олімпіадах проектів «Всеосвіта» (у режимі онлайн та офлайн) та «На урок» 

(режим онлайн) можуть взяти участь учні 1–11 класу. 

Турнір – це командне змагання школярів у формі рольової гри, що 

сприяє набуття вмінь розв’язувати складні проблеми, доповідати, 

формулювати твердження та захищати власну думку в наукових 

дискусіях [1, с. 4]. Всеукраїнські турніри юних біологів, винахідників та 

раціоналізаторів (навчальний предмет – фізика), географів, економістів, 

журналістів (навчальні предмети – українська мова і література), 

інформатиків, істориків, математиків, правознавців, фізиків, хіміків 

проводять щороку серед учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 

навчальних закладів. 
Залучення учнів до різноманітних інтелектуальних змагань 

сприяють розвитку інтелектуальної та академічної обдарованості, 

формуванню дослідницьких умінь учнів, підвищенню інтересу до певної 

галузі знань та наукової діяльності, творчій самореалізації учня. 

 

____________________ 
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ЦІЛОЖИТТЄВЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО  

ЛІДЕРСТВА В ОСВІТІ 

 

Наталія Горук, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Сучасні стандарти Нової української школи ставлять нові вимоги 

перед освітянами, зокрема перед директорами шкіл, які потребують 
нових компетентностей у зв’язку із зміною їхніх ролей і функцій у 

керівництві навчальними закладами. Так, однією із найбільш 

затребуваних компетентностей є лідерська, яка наскрізно пронизує усі 

інші. Ефективне лідерство навчальним закладом сприяє кращим 

результатам навчання, підвищенню мотивації діяльності вчителів, 

створенню комфортного навчального середовища та робочого клімату у 

школі, тим самим підвищуючи якість освіти загалом.  

Згідно до результатів дослідження, проведеного професорами 

Університету Сан-Дієго (США), головними рисами та уміннями, якими 

повинен володіти керівник навчального закладу є:  розуміння важливості 

командної роботи, і, відповідно, уміння створити команду та працювати у 
команді; уміння мотивувати вчителів та розвивати їхні лідерські навички; 

здатність використовувати для вдосконалення діяльності школи дані 

зовнішніх незалежних оцінювань та моніторингів; уміння планувати і 

розробляти перспективні плани роботи школи; створювати інклюзивне, 

співробітницьке навчальне середовище; мати любов до своєї роботи, 

здатність брати на себе відповідальність та не боятися ризикувати; 

здійснювати керівництво на власному прикладі; бути наполегливим і 

постійним; володіти уміннями ціложиттєвого навчання і постійно 

вдосконалювати свої професійні та людські якості. Таким чином, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1318-11
https://imzo.gov.ua/zahodi/konkursi-dlya-uchniv-pto/
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спостерігається тенденція заміни вимог з директора-менеджера, на 

директора-лідера.  

Ціложиттєве навчання та підвищення професійної кваліфікації 

шкільних лідерів неодноразово наголошувалося у документах Ради 

Європи, яка закликає розробити механізми участі вчителів та шкільних 

лідерів у програмах мобільності для вдосконалення професійних 

компетентностей працівників освіти. Організація економічної співпраці 

та розвитку (ОЕСD) вважає одним із пріоритетних шляхів поліпшення 

шкільного лідерства в країнах-учасницях сприяння початковій і 
неперервній підготовці керівних кадрів та їх адаптації до мінливих 

потреб суспільства.  

Необхідність професійного розвитку директорів шкіл набуває 

особливої актуальності за умов збільшення рівня свободи шкільних 

лідерів, наданням автономії у прийнятті рішень, зміною їх 

функціональних обов’язків. Сучасні європейські програми підвищення 

професійної кваліфікації навчають директорів самостійно думати, 

комплексно вирішувати проблеми, працювати командою, формують 

уміння ефективно виконувати нові завдання, використовувати сучасні 

навчальні технології та адаптовуватися до інновацій [1, c. 103]. 

Визначення приорітетних напрямків підготовки європейських 
вчителів та лідерів в освіті базується на результатах міжнародних 

порівняльних опитувань, одним із яких є TALIS (Teaching and Learning 

International Survey), Міжнародне дослідження навчання і викладання у 

школах, яке також включає опитування шкільних лідерів та проводиться 

за підтримки і сприяння Організації економічної співпраці та розвитку 

(ОЕСD). Вперше проведене у 2003, а пізніше кожні 5 років (2008, 2013, 

2018) це дослідження має на меті оцінити ситуацію у національних 

системах середньої освіти, вивчити навчальне середовище школи та 

умови роботи вчителів, порівняти результати країн-учасниць для 

визначення спільних та відмінних чинників у розвитку для 

вдосконалення системи середньої освіти у країнах-учасницях. 
На жаль, Україна не бере участі у цьому дослідженні, однак у 2016 

році вперше отримала змогу порівняти свої результати зі світовими, 

отримавши згоду для використання та перекладу опитувальника TALIS 

(2013) науковцями Української асоціації дослідників освіти та 

проведення опитування українських директорів і вчителів в межах 

проектів «Вчитель» та «Реформа освіти: оцінка  якості в міжнародному 

контексті», який реалізували Всеукраїнський фонд  «Крок  за кроком» за 

підтримки Міністерства освіти та науки України [2]. 

Головними відмінностями результатів опитування директорів шкіл 

в Україні у порівнянні із країнами-учасницями TALIS, було виявлено 
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гендерний дисбаланс – 70,6% директорів в Україні – жінки, у порівнянні 

до 49,4% (у 2013 р.) та 47% (у 2018 р.) у країнах-учасницях TALIS. Така 

тенденція спостерігається також у тих країнах, де вчителями працюють 

переважно жінки (70-90%). Середній вік директорів в Україні 53,2 роки, а 

у країнах TALIS – 51,5, однак, спостерігається деяке старіння 

українських директорів, з яких близько 21% продовжують працювати у 

віці понад 60 років. Така тенденція прослідковується у інших країнах 

пострадянського та постсоціалістичного простору, що вказує на потребу 

у підготовці нових кваліфікованих кадрів. Формальна освіта шкільних 
лідерів в Україні (рівень бакалавра, магістра або спеціаліста) є навіть 

дещо вищою, аніж середній показник по TALIS (97% у порівнянні до 

92,5), однак у Європейських країнах більший відсоток 

докторів/кандидатів наук на відповідних посадах (3,2% у порівнянні до 

1,5% в Україні).  

Українські директори також зазначили додаткову професійну 

освіту, а саме проходження атестаційних курсів для вчителів або 

тренінгів з управління закладами освіти та лідерства, однак проходили їх 

здебільшого після обрання на посаду (51,3% у порівнянні до 37,5% у 

країнах TALIS). Головною перешкодою на шляху до професійного 

розвитку із заданого їм переліку вважають відсутність заохочення для 
участі у відповідних заходах (29,8%), відсутність підтримки від 

працедавців (17,1%), недоступність програм професійного розвитку 

(10,6%), робочий розклад (10,1%), відсутність відповідних можливостей 

(5,1%) та сімейні обов’язки (4,0%). У загальному (97% опитаних) 

директорів задоволені своєю роботою, однак вважають, що професія 

вчителя не цінується у суспільстві (40,8%).  

За межами отриманої формальної освіти 85% усіх директорів у 

країнах-учасницях TALIS отримали додаткове навчання з перепідготовки 

або підвищення кваліфікації вчителів. Це пояснюється тим, що більшість 

із них поєднують обов’язки директора з викладацькою діяльністю [3, c. 

136]. Дані дослідження також показали, що директори, які мали освіту з 
управління та лідерства, в середньому частіше долучалися до ініціювання 

змін та впровадження інновацій у своїх закладах. Значне збільшення 

підготовки до лідерської діяльності спостерігається у Фінляндії, Латвії, 

Португалії, Іспанії, Данії, Словаччині, Румунії. За результати TALIS 2018 

року у середньому 99% усіх директорів долучалися до програм 

професійного розвитку, і 100% у 21 країні засвідчили, що брали участь у 

таких програмах за останні 12 місяців [3]. Головними складовими 

професійного розвитку директори вказали: вивчення професійної 

літератури, участь у навчальних курсах та тренінгах, освітні конференції, 
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членство у професійних організація та спільнотах, вивчення передового 

досвіду, навчання он-лайн тощо. 

Проаналізовані дані підтверджують, що професійний розвиток є 

важливою складовою на шляху до кар’єрного зростання та ефективного 

лідерства в освіті, і спільною рисою усіх опитаних країн є тенденція до 

збільшення кола професійних компетентностей та особистісних якостей 

педагогічних лідерів. Це вимагає розробки нових науково-обґрунтованих 

стандартів професійної кваліфікації лідерів в освіті, та реалізації програм 

кар’єрного розвитку впродовж життя. 

 

__________________ 
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Під самоосвітою зазвичай розуміють саморегульоване 

(самокероване) навчання. Намагаючись інтегрувати наявні визначення, 

самоосвіту можна описати як активний процес, який розпочинається з 

визначення цілей навчання та в подальшому полягає у намаганні 

упорядкувати, врегулювати та поетапно контролювати своє пізнання, 

навчальну мотивацію та поведінку, керуючись та обмежуючись 

поставленими цілями і контекстуальними особливостями оточуючої 

дійсності. 

https://doi.org/10.1787/23129638
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У цьому визначенні прагнемо наголосити на кількох аспектах. 

Насамперед, самоосвіта передбачає активну участь того хто навчається, 

що проявляється в усвідомленому намірі опанувати обрану сферу 

пізнання. Орієнтація на досягнення мети покликана чітко спрямувати, 

звекторизувати свої зусилля. Наступний аспект – це регулювання та 

контроль за процесом пізнання, який стосується використання стратегій 

навчання для покращення навчання. У цьому місці у нашому полі зору 

з’являються когнітивні стратегії, які покликані  скоординувати процес 

нашої самоосвіти. До них ми невдовзі повернемося. Четвертий аспект 
нашого визначення стосується контексту саморегульованого навчання. 

Навколишнє середовище може як стимулювати, так і перешкоджати 

навчанню (наприклад, робота в тихому, впорядкованому просторі, а не в 

хаотичній та галасливій кімнаті). Заключний аспект, який тлумачить нам 

поняття самоосвіти – це мотиваційний чинник, який веде нас упродовж 

всіх інтенсивних форм навчання і вплітає в себе організаційні і 

пізнавальні складові. Таким чином, самоосвіта або ж саморегульоване 

навчання – це складний процес, що містить пізнавальний, мотиваційний 

та організаційний елементи. Ось ми і отримали три стержневі групи 

когнітивних стратегій – власне когнітивну, софіоафективну і 

метакогнітивну. 
Когнітивні стратегії загалом становлять собою систему 

усвідомлених дій людини, що спрямовані на здійснення як спеціально 

організованої колективної, так і самостійної освітньої діяльності. Вони, 

як ми щойно з’ясували, відповідають за мотиваційний, організаційний та 

змістовий компоненти пізнавальної діяльності, і при комплексному 

використанні сприяють досягненню позитивних результатів у процесі 

самоосвіти.  

Розпочнімо з мотивації. Мотиваційний компонент навчання 

реалізовується через соціоафективні когнітивні стратегії, які впливають 

на формування та еволюцію кінцевих, поетапних і поточних цілей того, 

хто навчається. Міцність визначених цілей залежить від цілого 
комплексу чинників, серед яких уміння порядкувати своїм внутрішнім 

світом (впевненість у своїх силах, цілеспрямованість, опірність ліні 

тощо) та міра рецепції зовнішніх впливів (громадська думка, суспільні 

стереотипи, позиція авторитетних осіб, вплив реклами та ЗМІ тощо). 

Ефективне використання соціоафективних стратегій залежить також від 

важливості конкретної причини для задіяння навчальних зусиль у 

конкретний момент часу, що означає потребу в регулярній актуалізації 

навчальних цілей на різних етапах пізнавальної діяльності. 

Метакогнітивний тип пізнавальних стратегій відповідає за 

організаційні дії у сфері самоосвіти. Він сприяє підвищенню якісного 
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усвідомлення власних пізнавальних можливостей, допомагає керувати 

інтенсивністю власного навчання, поліпшує здатність планувати, 

контролювати та змінювати нашу навчальну діяльність.  

Метакогнітивні стратегії навчання можуть бути визначені як дії, 

спрямовані на вивчення та збереження необхідної інформації, наприклад 

– використання календаря для відстеження кінцевих термінів виконання 

певного завдання, виділення важливої інформації в тексті або створення 

потрібних асоціативних зв’язків, щоб допомогти запам’ятати складні 

терміни. Вибір метакогнітивних стратегій залежить від конкретних 
навчальних і професійних цілей, організаційних та фінансово-

матеріальних можливостей, пізнавальних потреб тощо. Відповідно до 

цілей та завдань виділяють різні категорії метакогнітивних стратегій, 

таких як стратегії розуміння, стратегії вирішення ситуаційних проблем, 

стратегії творення інформації, стратегії саморегулювання, стратегії тайм- 

і спейс-менеджменту тощо.  

Власне когнітивні стратегії покликані допомагати опанування 

конкретних професійних знань, умінь та навичок, а також у підсумку 

сприяти розвитку професійного світогляду. Тут можна говорити як про 

загальні та галузеві методики, так і про ряд принципів, дотримання яких 

сприятиме позитивному результату. Назвемо деякі з загальних методик, 
окремі з яких більше пасують гуманітарним сферам знань, інші ж – 

точним чи природничим.  

Перефразовування. Змінюйте формулювання речень чи суджень, 

абзаців чи цілих сторінок тексту, узагальнюйте важливі поняття 

власними словами на свій лад і смак, висновкуйте основні змістові етапи, 

основні категорії чи поняття, або ж рухайтеся за структурними часовими 

періодами навчання. 

Анотування. Усно або письмово коментуйте опрацьований текст, 

бажано у скороченому, тезовому вигляді. Уявляйте свою дискусію з 

автором тексту або ж із іншим його читачем, уявляйте як ви можете 

коротко розповісти йому про що власне опрацьований вами текст. 
Фіксуйте свій новий текст на папері, комп’ютері, диктофоні чи відео. 

Оглядові таблиці. Створюйте начебто шпаргалки на контрольні 

роботи, систематизуйте великий зміст у коротких таблицях чи схемах, 

візуалізуйте, передавайте текст через графічне зображення, діаграми, 

схеми тощо.  

Прогнозування. Намагайтеся передбачати результати свого 

навчання, ставте перед собою запитання щодо імовірного розвитку 

інформації, яку ви здобуваєте. Уявляйте сферу чи галузь використання 

конкретних знань, які ви щойно отримали. 
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Рефлексія. Що я думаю про те, що читаю, дивлюся, слухаю, 

роблю. Результати таких роздумів можна фіксувати для себе довільним 

чином. Вони можуть бути не менш цінними, ніж власне сама інформація, 

яку ми здобуваємо.  

Насамкінець звернемо увагу на ряд важливих принципів при 

роботі з власне когнітивними стратегіями, дотримання яких дасть нам 

підстави очікувати позитивних результатів у самоосвіті.  

Насамперед, встановіть чіткі очікування результатів. 

Використовуйте Таксономію Блума для з’ясування поетапних 
навчальних цілей та переконайтеся, що всі завдання та оцінки тісно 

узгоджуються із поставленими цілями. 

Навчайтеся різними способами та методами. Чергуйте види 

пізнавальної ефективності для досягнення кращого результату. 

Перебувайте в активній позиції у процесі пізнання. Все, що ви 

зробили самотужки, все що ви промовили вголос, написали, 

переформулювали – означає. Що ви створили нову інформацію, а отже 

вона надійніше буде зафіксована у вашій пам’яті. Спонукайте себе бути 

активними творцями інформації, а не пасивними її споживачами. 

Наприклад, замість того, щоб вдруге перечитувати розділ – проанотуйте 

його зміст.  
Краще менше, але частіше. З інформацією – як із їжею: чим 

меншими порціями ми споживаємо, тим ефективніше засвоюється 

продукт. Навчайтеся поетапно і робіть для себе необхідні перерви для 

відпочинку.  

Альтернативи самоосвіті немає, а отже слід звертати увагу на 

системне використання когнітивних стратегій у процесі оволодіння 

професійними знаннями, уміннями і навичками. Комплексний підхід до 

мотивації, організації та власне пізнання у процесі самоосвіти неодмінно 

сприятиме позитивному результату та мінімальним втратам навчального 

часу та інтелектуальних зусиль. 

 

 

ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ У КРАЇНАХ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ  

ТА ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Галина П’ятакова,  

кандидат філологічних наук,  

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Поняття «тенденція» (лат. tendentia, від tendo – прагну, прямую) у 

словниках визначають як напрям розвитку якогось явища. Також 
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тенденцію розглядають як природну або переважаючу схильність 

рухатися, продовжувати чи діяти в певному напрямку або до певної 

точки, кінця або результату. У соціології тенденцію вважають напрямом і 

вектором суспільних рухів з внутрішніми схильностями, прагненнями і 

намірами тих, хто бере участь у перехідних процесах. У філософській 

літературі – це напрям, спрямування розвитку будь-якого явища чи 

процесу.  

У педагогічній літературі країн Вишеградської групи тенденції в 

освіті розглядають як сучасні тренди. Кожну подію у часи швидких та не 
завжди передбачуваних змін, активного перетворення сучасного світу, 

можна розглядати як прорив. Виникає необхідність досліджувати, вести 

пошук закономірностей, які описують ці перетворення. Ці закономірності 

зазвичай називають трендами. Тренд – тенденція ототожнюється зі 

зміною способу мислення чи дії окремих осіб або цілих громад. 

Безумовно, ця тенденція означає якісну зміну між тим, що було і тим, що 

буде, зміну, що впливає на певну частину населення, перетворює її 

нинішній погляд на реальність.  

З тенденціями в освіті як освітніми трендами, якісними змінами 

напрямів розвитку освіти безпосередньо пов’язані тенденції професійної 

підготовки магістрів філологічних спеціальностей, які визначаємо як 
загальні, так і провідні тенденції. Загальними вважаємо такі тенденції, які 

характерні для країн Вишеградської групи впродовж усіх етапів розвитку 

вищої освіти країн-членів, проте їхній прояв пов’язаний з розвитком усієї 

європейської вищої освіти. 

На підставі аналізу правових документів розвитку вищої освіти 

країн Вишеградської групи, магістерських програм підготовки філологів 

виокремлено спільні загальні тенденції: 1) гармонізація структури і 

узгодження усіх складових системи вищої освіти відповідно до Постанов 

ЄС, Болонської реформи та Законів Про освіту країн В 4; 2) введення 

ступеневої освіти, розробка та введення нових Стандартів і програм 

підготовки магістрів; 3) зорієнтованість діяльності вищих навчальних 
закладів на задоволення потреб ринку праці і вимог сучасного 

суспільства країн В 4. 

До провідних тенденцій відносимо тенденції, які є визначальними 

на певному етапі розвитку вищої освіти та характеризуються 

стабільністю й стійкістю впродовж цього етапу, але не виявляються на 

наступних історичних етапах. Відповідно до кожного етапу розвитку 

вищої освіти країн Вишеградської групи провідні тенденції можуть бути, 

як спільними, так і відмінними. Аналіз нормативно-правових баз, 

довгострокових планів розвитку університетів країн Вишеградської 

групи, Стандартів, змісту підготовки, магістерських програм, а також 



 180 

методів, засобів, організаційних форм навчання дозволив виокремити 

провідні тенденції професійної підготовки магістрів філологічних 

спеціальностей. Тенденцію розглядаємо як напрям розвитку вищої освіти 

країн Вишеградської групи, що ототожнюється із лінією руху, яка 

спрямована на еволюцію. Всі освітні тенденції в залежності від терміну 

їхньої дії можна розподілити на короткострокові та довгострокові. 

Реалізація таких тенденцій простежується у положеннях ЄС, Законах Про 

освіту, Стратегіях розвитку університетів тощо.  

Провідні освітні тенденції також можна класифікувати відповідно 
до напряму їхньої дії. У такому випадку до першої групи слід віднести ті 

тенденції у підготовці магістрів-філологів, які пов’язані зі змінами під 

впливом Положень, документів Європейського Cоюзу та Болонської 

реформи. Другою групою вважатимемо тенденції, які з’явилися у процесі 

формування Вишеградської групи в освіті Польщі, Угорщині, Чехії та 

Словаччини. Ці дві групи провідних тенденцій є спільними у підготовці 

магістрів-філологів. Оскільки кожна країна Вишеградської групи у 

процесі розвитку освіти намагається зберегти свою ідентичність, 

потрібно враховувати ще й відмінні тенденції, будемо вважати їх 

концептуальними тенденціями професійної підготовки магістрів 

філологічних спеціальностей, які враховуються кожною країною В 4. 
Такі тенденції у підготовці магістрів-філологів віднесемо до третьої 

групи.  

Вважаємо, що тенденції в освіті мають свої форми прояву та 

популяризації. Насамперед, це Постанови Євросоюзу, держав учасниць В 

4, Міжнародного Вишеградського фонду, документи Болонської 

реформи, Закони про освіту, доктрини, довгострокові плани розвитку 

країни та закладів освіти. Важливими формами, які сприяють 

просуванню тенденцій в освіті, є саміти голів держав В 4 та урядів, 

міністерські консультації, неофіційні зустрічі на високому рівні, 

міжнародні конференції, круглі столи тощо. Завдяки таким формам 

відбувається поширення інформації про діяльність Вишеградської групи. 
Тенденціями першого десятиліття 21-го століття вважають спільні 

реформи, які відображали суттєві зміни у навчанні та викладанні в 

європейських освітніх закладах, які підписали Болонську декларацію, 

зосередилися на започаткуванні європейської вищої освіти (EHEA) у 

2010 році. Можна виділити провідні тенденції в освіті 1999–2010 рр.: 

навчання орієнтоване на студентові, підготовка випускника з 

врахуванням його конкурентоспроможності на ринку праці; розробка та 

впровадження ефективних стратегій інтернаціоналізації вищої освіти з 

розглядом переваг, наслідків та ризиків, які включають витрати та 

стабільність, відображають належний баланс між співпрацею та 
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конкуренцією з іншими університетами. Впродовж 2000–2015 років у 

Європі були проведені основні реформи як частина програми 

Болонського процесу. Ключовим питанням цих змін залишається 

покращення якості навчання та викладання. Суттєві зміни у навчальному 

процесі вищих освітніх закладів все частіше пов’язують з цифровізацією, 

інтернаціоналізацією, дослідницькою та інноваційною спроможністю, що 

залежить від конкретної країни та закладу, впливу на них економічної і 

фінансової кризи. Для цього було проведено посилену перевірку 

результатів навчання, матеріальної бази підготовки студентів, 
переглянуті та змінені навчальні програми, а також положення щодо 

підготовки педагогічного персоналу, особливо його здатності 

стимулювати та підтримувати інновації в навчанні та викладанні. Всі ці 

зміни сприяли формуванню освітніх тенденцій у країнах Вишеградської 

групи на найближчі роки.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ОСВІТЯН В ЯПОНІЇ 

 

Володимира Федина-Дармохвал, 

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Вчитель в Японії має традиційно високий соціальний статус. 

Держава покладає високу відповідальність на нього щодо формування 

фундаментальних японських цінностей і знань молоді, створює гідне 

матеріальне забезпечення педагогічної діяльності, культивує високий 

моральний статус вчителя.  

Для глибшого розуміння освітніх процесів в Японії слід 

ознайомитися з управлінням системою освіти, яке здійснюється на трьох 

рівнях – загальнонаціональному, префектурному і муніципальному. 

Загальна відповідальність лежить на міністерстві освіти як державному 
національному органі управління, яке сприяє розповсюдженню загальної 

освіти, керує органами управління освітою та державними навчальними 

закладами,  веде навчально-виховну й культурну діяльність.  

На рівні префектур головним органом управління освітою є відділ 

освіти з п’яти членів, які призначаються губернатором префектури і 

кандидатури яких схвалюються на зборах префектури. Відділом керує 

завідувач, який виконує обов’язки, які входять в його юрисдикцію. 

Завідувач обирається самим відділом освіти і його кандидатура 

схвалюється міністром освіти.  
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Муніципальні відділи освіти складаються з трьох-п’яти членів, 

яких призначає мер або уповноважений муніципалітету і кандидатури 

яких схвалює муніципальна рада. Завідувач обирається відділом з-поміж 

його членів і схвалюється префектурним відділом освіти.  

Для того, щоб працювати вчителем у дитячому садку, початковій, 

молодшій та старшій середній школі, які мають як державний, так і 

приватний статус, необхідно мати спеціальний сертифікат вчителя. 

Отримання вчительського сертифіката вимагає певного рівня 

спеціальних знань та педагогічної підготовки. Крім того, необхідність 
постійного підтвердження сертифіката викликає потребу в безперервній 

педагогічній освіті вчителів, а проведення співбесід, тестів з вивчення 

педагогічних якостей і здібностей, створює важливий бар’єр для 

проникнення в школу випадкових людей. Вимоги до сертифікації 

педагогічної діяльності встановлює Закон про сертифікацію працівників 

освіти, яких повинні дотримуватись усі акредитовані міністерством 

освіти вищі навчальні заклади.  

Підготовку вчителів для початкової та середньої школи 

здійснюють молодші коледжі та університети. Наприклад, у 1992 році в 

початкових школах майже 80% вчителів мають університетські дипломи 

і 20% – дипломи молодших коледжів. Для отримання сертифікату 
вчителя необхідно пройти програму підготовки педагогічному вищому 

навчальному закладі, університеті чи коледжі, які згідно з системою 

«відкритості» та акредитації міністерства освіти поряд із підготовкою за 

основною спеціальністю можуть запропонувати вивчення предметів 

педагогічного профілю і отримання разом з дипломом бакалавра ліцензії 

на право викладання в середній школі. Кредити на вчительський 

сертифікат можуть бути отримані лише в цих закладах.  

Студенти, які бажають стати вчителями, вивчають такі курси: 

основи педагогіки, педагогічну психологію, предмет викладання, методи 

навчання і курси за вибором (історію, соціологію, філософію освіти, 

порівняльну педагогіку, педагогічні методи, розробку навчальних 
програм). Закон про сертифікацію педагогічної діяльності передбачає 

отримання трьох типів учительських сертифікатів: основного, 

надзвичайного і тимчасового.  

Основні сертифікати мають два класи і розподіляються відповідно 

до рівня освіти. Сертифікати першого ступеня отримують особи зі 

ступенем бакалавра, а другого класу – випускники молодших коледжів. 

Останнім часом було введено ще і сертифікат зі спеціальної освіти для 

тих, хто має ступінь кандидата наук. Мета цієї новації – забезпечення 

притоку високопрофесійних і високоосвічених осіб у вчительську 

професію.  
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Надзвичайні сертифікати отримують висококваліфіковані 

спеціалісти, що мають ступінь бакалавра чи її еквівалент і здали екзамен 

з педагогічної освіти. Цей сертифікат було введено в 1989 році з метою 

залучення до викладацької діяльності фахівців спеціальної сфери, 

наприклад, медицини чи військової справи.  

Тимчасові сертифікати видають лише тоді, коли школи не можуть 

знайти і прийняти на роботу кваліфікованих вчителів з основними 

сертифікатами. Такі сертифікати отримують вчителі – асистенти 

спеціальних типів шкіл чи вчителі-заступники класних керівників, а 
також вчителі середньої школи, що мають не лише вищу спеціальну 

освіту, а й педагогічну, здобуту в коледжі.  

При працевлаштуванні власники сертифікатів додатково ще 

повинні здати кваліфікаційні іспити. Якщо вони мають бажання 

викладати в місцевих державних школах, вони повинні складати іспит з 

цієї дисципліни, яку мають намір викладати. Такий іспит проводиться 

префектуральним відділом народної освіти. Поряд з цим проводиться 

співбесіда, тести на наявність у претендента педагогічних здібностей, які 

також впливають на рішення щодо працевлаштування. Ті, хто успішно 

склали іспит та пройшли співбесіду, здобувають кваліфікацію і право 

викладати у будь-якій публічній школі префектури, починаючи з 
наступного року.  

Отож, формування педагогічної еліти в Японії є проявом 

системного державного підходу до розвитку освіти. Високий соціальний 

статус японського вчителя визначається не лише національними 

традиціями, а і значною відповідальністю перед суспільством за освітню 

підготовку підростаючого покоління.  

 

___________________ 
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ВНЕСОК НАУКОВИХ КОМІСІЙ НТШ У РОЗВИТОК ОСВІТНЬО-

ПРОСВІТНИЦЬКОЇ СФЕРИ У ГАЛИЧИНІ 

 (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)  

 

Оксана Ковалишин, 

асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Зміна формату Літературного товариства імені Шевченка у 1892 р., 

його перетворення у Наукове товариство імені Шевченка, започаткували 
важливі процеси національного освідомлення народних мас, відродження 

культурної спадщини свого народу, культивування та пропаганду 

української мови та історії. Дані цілі мали досягатися за допомогою 

проведення наукових дослідів, організації відчитів, з’їздів, 

започаткування видань, збирання матеріалів до музею і бібліотеки, 

утримання власної друкарні і книгарні.  

З цією метою у структурі НТШ за зразком європейських наукових 

інституцій було створено три наукові секції. До 1914 р. Історико-

філософічна секція мала у своїй структурі Правничу (1898) та 

Статистичну комісії (1906); Філологічна секція включала Археографічну 

(1896), Етнографічну (1898), Язикову (1899) та Бібліографічну комісії 
(1908); Математично-Природописно-Лікарська секція поширювала свою 

діяльність на Лікарську (1897) та Фізіографічну комісії (1908). Кількість 

та сфери діяльності секцій Наукового товариства ім. Шевченка не 

змінювалося з моменту початкового розподілу основних напрямів у 

1892 р. На противагу їм динамічністю вирізнялася структура комісій 

Товариства. 

Так від 1914 р. Наукове товариство ім. Шевченка утворювало 

затребувані НТШ наукові комісії, які видозмінилися чи не збереглися до 

1939 р., серед яких: Видавнича комісія, Комісія для класичної філології, 

Комісія для історії штуки, Музейна комісія, Термінологічна комісія, 

Комісія для історії мистецтва. 
Утворення та діяльність комісій НТШ визначалися різним 

чинниками: актуальністю напряму; наявністю наукових кадрів (членів 

Наукового товариства ім. Шевченка); підтримкою установами НТШ 

(друкарнею, палітурнею, книгарнею, музеєм, бібліотекою та ін.).  

Так, у 1918 р., була утворена Видавнича комісія. Її заснування “не 

носить вправді стисло наукового характеру, але при рухливости може 

мати не мале значінє для популяризації науки” [1, с. 14]. Видавнича 

комісія мала займатися справами друку художніх, освітньо-наукових та 

просвітницьких книг. Зокрема, на своїх засіданнях постановила видати 

накладом Наукового товариства ім. Шевченка твори: Б. Грінченка, 
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О. Кониського, І. Котляревського, І. Тобілевича, В. Шухевича та інших; 

“Нарис антропології” І. Раковського, “Нарис фізичної географії” 

С. Рудницького, “Українську граматику” О. Огоновського у редакції 

О. Макарушки, “Стінну мапу України” С. Рудницького та ін. [1, с. 7]. 

Дана комісія не проіснувала до 1939 р., адже як вказано вище, заборона 

на видавництво НТШ, зумовила до її закриття. 

Разом з існуючими тимчасовими комісіями у Науковому 

товаристві ім. Шевченка, розвивалися також сталі наукові напрямки, які 

діяли від кінця ХІХ ст. до 1939 р.  
Наприклад, Етнографічна комісія, заснована у 1998 р., займалася 

збором, систематизацією та популяризацією фольклорних матеріалів 

(народні пісні, легенди, новели, байки, казки, оповідання, приказки та ін.) 

українців та зарубіжжя у “Етнографічному збірнику” НТШ.  

Важливий внесок для розвитку освітньо-просвітницької сфери 

внесла Язикова комісія (1900), яка у 1939 р. розширила свою діяльність у 

Мовознавчій комісії, що займалася справою правопису, стверджуючи про 

необхідність уладнати один єдиний український правопис, замість п’яти 

окремих [2, с. 76].  

Виникали також зовсім молоді напрямки роботи комісій, що були 

актуальні у плині часу. Так, у міжвоєнний період діяльності, у 1929 р. 
була заснована Комісія Шевченкознавства головним напрямом якої було 

ознайомлення, поглиблення та вивчення спадщини Т Шевченка. Зокрема, 

заходами Комісії Шевченкознавства відбулася Академія з нагоди 70-

літніх роковин смерті Т. Шевченка, де референти В. Щурат та І. Брик [3, 

с. 32], оголошували наукові доповіді. Поширення просвітницької думки 

для українців відбувалося шляхом видавництва праць Комісії 

Шевченкознавства. 

З огляду на швидкий розвиток діяльності комісій Наукового 

товариства ім. Шевченка, для узагальнення роботи, 1 лютого 1938 р., 

було утворено Наукову Комісію НТШ, тобто так звану Наукову раду 

Товариства з головою І. Раковським. Наукова Рада Наукового товариства 
ім. Шевченка мала на меті: поновити діяльність для організації 

українського університету; продовжити справу заснування Інституту 

Українознавства; здобути для НТШ титулу і прав Академії Наук; взяти 

участь у Конгресі Української Культури та ін. [4, с.17–18]. Наукова Рада 

Товариства ціленаправлено діяла для здійснення вказаної мети, проте 

діяльність Ради були припинена Другою світовою війною. 

Розгалуженість та системний ріст наукових комісій НТШ 

зумовлювали розвиток наукової, культурної, освітньо-просвітницької 

сфери у Галичині та загалом Україні. Хоча, частина комісій поєднали 

свою роботу у один напрям, наприклад, відбулося об’єднання правничої 
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та термінологічної комісії утворивши Правничо-термінологічну комісію, 

направленість та актуальність розвитку комісій Наукового товариства ім. 

Шевченка ознаменувала високий науковий рівень, готовність до пошуку 

нових сфер впливу та популяризації українських досліджень на теренах 

українського краю і зарубіжжя. 

 

___________________ 
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МАКАРЕНКОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАСИЛЯ САВИНЦЯ 

 

Христина Калагурка, 

кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

Василь Кирилович Савинець належав до когорти провідних 

педагогів кафедри педагогіки і психології Львівського університету, які 

творили високопрофесійний творчий колектив, зорієнтований на 

вирішення актуальних проблем навчання і виховання учнівської та 

студентської молоді.  

Серед наукових інтересів В. Савинця – історія освіти і педагогічної 

думки, зокрема педагогічна спадщина І. Франка, питання педагогіки 

вищої школи, педагогічної майстерності викладача. Вчений також зробив 
помітний внесок у вивчення педагогічної спадщини А. Макаренка.  

В. Савинець був серед перших починателів вивчення 

макаренкознавства в Західній Україні. “Це було, – згадувала відома 

дослідниця проф. Н. Ничкало, – на західноукраїнських землях, де 

радянська влада робила свої перші кроки. І не всі тут знали педагогічні 

твори Антона Семеновича, не всі розуміли значущість його спадщини 

для розвитку освіти, виховання молоді. Йдеться і про інтелігенцію, і про 

органи державної влади. А тому не можна стверджувати, що ініціативна 

діяльність Ф. Науменка, його колеги В. Савинця та інших мала широку 

підтримку. Мені не раз довелося зустрічатися з ним і чути розповіді про 

те, як не легко було прокладати науково-педагогічну стежину, що стала 
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надзвичайно важливим вітчизняним і міжнародним напрямом – 

макаренкознавством” [2, с. 195]. 

Здебільшого макаренкознавчі дослідження В. Савинця були 

опубліковані в збірнику “А. С. Макаренко”. У наукових статтях 

“А. С. Макаренко про педагогічний такт учителя і вихователя”, “Опора 

на позитивне у вихованні дітей”, “А. С. Макаренко про центри впливу в 

школі” та ін. він розкрив педагогічну вартість макаренківських новацій, 

аргументовано доводив універсальність його методів у роботі з дітьми в 

сім’ї, школі, спеціальних виправних закладах. 
В. Савинцю особливо імпонувало вміння А. Макаренка в кожному 

вихованцю знаходити позитивні якості. “[...] Опора на позитивне, писав 

В. Савинець, – педагогічний оптимізм є найважливішим принципом 

виховної роботи в сім’ї, школі та інших дитячих виховних закладах” [3, 

с. 63]. Загалом у системі А. Макаренка він виділяв такі позитивні риси: 

 постійна підтримка своїх вихованців; 

 допомога у подоланні  негативних поведінкових рис; 

 опора на позитивне; 

 творчий підхід у вихованні та навчанні; 

 створення атмосфери взаєморозуміння, поваги та довіри; 

 використання різноманітних психолого-педагогічних прийомів 
у вихованні; 

 вміння заохочувати до навчання. 

Цікавим є те, що В. Савинець не лише теоретично вивчав новації 

А. Макаренка, але разом з колегами кафедри апробовував їх. На початку 

1960-х рр. кафедра педагогіки і психології Львівського університету 

взяла головування над дитячою виховною колонією (ДВК) № 1 

м. Львова, де практично реалізовувала засадничі ідеї та підходи 

А. Макаренка. В. Савинець разом з Ф. Науменком, Г. Паперною, 

О. Неровнею читали лекції на морально-етичні теми, організовували 

тематичні вечори, зустрічі з діячами літератури і мистецтва, надавали 

допомогу відсталим у навчанні учням тощо [1].  
За свої заслуги перед макаренкознавством В. Савинець, а також 

Ф. Науменко та О. Неровня, були нагороджені в 1968 р. медаллю 

А. С. Макаренка. 

В. Савинець вважав, щоб стати справжнім педагогом-вихователем, 

варто наполегливо і систематично вивчати досвід найкращих вітчизняних 

і зарубіжних педагогів.  
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МОРАЛЬНО-СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ  

В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ ІВАНА ФРАНКА 

 

Михайло Матковський, 

кандидат філософських наук,  

асистент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 
І. Франко підкреслював, що поведінка людини в суспільстві, її 

моральне обличчя зумовлюється в кінцевому результаті вихованням. А 

тому в процесі становлення особистості потрібно зважити на всі ті 

обставини, які мають певний вплив на формування молоді.  

На думку І. Франка, молоді першочергово потрібно прищеплювати 

високі етичні якості, виховувати його в дусі любові до людини, поваги до 

старших, дружби і товариськості, правдивості і чесності. “Кожна людина, 

– зазначає мислитель, – ... мусить виробити собі певне коло понять про 

людське життя, про поводження з людьми; це є розуміння вірності, 

справедливості, правди, дружби і добра. Ці поняття служать основою 

моралі, що є предметом останньої і найвищої науки – етики. Етика вчить 
людину жити по-людському – вона завжди і скрізь керує її кроками, 

переробляє її звірячу природу, робить її м’якшою і таким чином робить її 

здібною до щастя не тільки внутрішнього (задоволення собою), але й 

суспільного, яке спирається на поєднанні праці усіх людей і на братській 

взаємній любові” [3, с. 39].  

Становлення морально-світоглядних пріоритетів суспільства в 

перехідну добу, в ситуації своєрідного гуманітарного міжчасся – вельми 

непросте суспільне завдання, що потребує особливої соціалізації та 

активізації, позаяк від вирішення конкретної проблеми залежатиме 

майбутнє нації. А тому вкрай необхідно “віднайти чіткі методологічні 
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підстави для формування нової духовності народу, гуманістичних засад 

образу України 21ст.” [2, с. 556]. На думку, В. Скотного побудова нової 

системи цінностей не тільки дасть людині дасть людині життєві 

орієнтири, яка відповідатиме їй індивідуальності, а також гарантуватиме 

їй адаптацію у світі та духовну незалежність [1, с. 244]. 

Становлення індивіда як особистості, як громадянина, здатного 

долучитися до активного суспільного життя та державотворення, 

можливе лише в разі проходження його крізь призму сформованої у 

суспільстві ціннісної системи та сприйняттям її ж за основу для 
формування власних ціннісних орієнтацій. “Кожна людина, – зазначає 

мислитель, – ... мусить виробити собі певне коло понять про людське 

життя, про поводження з людьми; це є розуміння вірності, 

справедливості, правди, дружби і добра. Ці поняття служать основою 

моралі, що є предметом останньої і найвищої науки – етики. Етика вчить 

людину жити по-людському – вона завжди і скрізь керує її кроками, 

переробляє її звірячу природу, робить її м’якшою і таким чином робить її 

здібною до щастя не тільки внутрішнього (задоволення собою), але й 

суспільного, яке спирається на поєднанні праці усіх людей і на братській 

взаємній любові” [3, с. 39].  

Питання морального становлення особистості в освіті не менш 
важливе, а ніж питання соціального становлення. Поглиблений 

теоретичний аналіз проблеми засвідчує, що соціалізаційну складову 

педагогічного процесу та моральне становлення молоді не можна 

розглядати окремо. Ці процеси взаємопов’язані. Більше того, вони 

взаємодоповнюють і підсилюють одне одного. Моральні переконання 

людини є в певному сенсі підґрунтям її ціннісно-змістової соціальної 

орієнтації, а соціальність виступає як один із засадничих модусів 

залучення особистості до суспільної моральної практики. При 

виникненні в суспільстві потреби в певних ціннісних переоцінках чи у 

вибудовуванні нового світогляду, саме освіта стає головним державним 

інструментом. Фундаментом державної політики в галузі освіти, 
переконує В. Скотний, повинна бути українська школа, так само як 

українська культура об’єктивно є основою культури в країні загалом [1, 

с. 245]. 

Описуючи внутрішній світ людини, який часто стає ареною 

драматичної боротьби, Франко намагається донести до нашого розуміння 

справжню цінність людського життя, потребу завжди залишатися 

людиною, навчитися робити правильний вибір, оскільки, можливо, саме 

від нього залежатиме наша доля та долі інших людей. Щоб змінити світ 

на краще, треба починати змінювати себе. Особливо актуальною ця теза є 

в наш час – час занепаду та нівелювання духовних цінностей, час 
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складних трансформацій, де матеріальне домінує над духовним, а то й 

поглинає його.  

Іван Франко наголошував, що критично усвідомлені цінності 

породжуються не тільки завдяки розуму, а і завдяки серцю, інакше вони 

залишаться абстрактними, що унеможливлює їх практичне втілення. У 

процесі демократизації та гуманізації сучасної освіти творче 

конституювання ціннісного змісту молоді є необхідним моментом у 

формуванні особистості. Світоглядні ідеї Івана Франка, зокрема щодо 

виховання української молоді є співзвучними з тими завданнями, які 
стоять перед сучасною педагогікою. 

Аналіз творчої спадщини Івана Франка та фундаментальних 

досліджень його доробку дає підстави стверджувати, що світоглядні 

засади Івана Франка щодо становлення молоді мають опору на 

принципах гуманізму, саморозвитку, вироблення здатності до 

самостійного творчого мислення, удосконалення моральних якостей і 

способу життя, безкорислива праця на благо суспільним інтересам, 

єдність фізичного й духовного розвитку, природовідповідності, 

індивідуального підходу тощо. 

 

____________________ 
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